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L’Institut Marina quedarà lliure
de parades del mercat setmanal

L’Ajuntament va presentar 

el 15 de desembre a una re-

presentació dels comerciants 

del mercat ambulant la nova 

distribució de les parades. La 

principal novetat és l’elimi-

nació de les parades situades 

davant de l’Institut Marina. 

A més, es deixarà un espai 

lliure de set metres d’amplada 

davant de la porta de l’Escola 

Bressol Municipal Cucutras. 

“Hem hagut de solucionar 

de la millor forma possible 

el nyap que va fer l’anterior 

equip de govern municipal 

quan va canviar la ubicació 

del mercat”, ha explicat l’al-

calde de la Llagosta, Óscar 

Sierra, que ha recordat que “la 

El 19 de gener, està previst que s’estrenin les modi-

-
-

-
-

Les parades situades davant de l’INS Marina desapareixeran amb la nova ubicació del mercat.

prioritat de l’equip de govern 

ha estat eliminar parades del 

mercat ambulant ubicades al 

voltant dels centres educa-

tius”.

El 19 de de gener
La nova distribució del mercat 

ambulant es posarà en marxa 

el dia 19 de gener. Aquesta 

setmana, tot just després de 

la finalització del mercat, està 

previst pintar a la calçada 

les marques de les parades.  

Així ho van explicar als 

representants dels paradistes 

l’alcalde de la Llagosta, Óscar 

Sierra; el regidor de Comerç, 

Jaume Bonallach, i el de Via 

Pública, Jordi Jiménez, durant 

la reunió que van mantenir 

amb ells el dia 15 de desembre.

A més de l’eliminació de 

parades a l’entorn dels dos 

centres educatius, també 

està previst que alguns 

comerciants s’instal.lin al 

començament del carrer de 

l’Estació, tot just davant de 

l’edifici de l’Ajuntament. Una 

altra de les modificacions és 

que el carrer del Mercat estarà 

totalment ocupat per parades 

i, per tant, caldrà retirar els 

vehicles que estiguin aparcats 

en aquesta via abans de l’inici 

del mercat. 

També s’ha acordat ubicar 

menys comerciants en 

l’aparcament situat darrere 

del Consistori. Amb aquesta 

darrera acció, s’atén una 

petició dels paradistes, que 

no estan gens satisfets amb 

l’aparcament com a lloc per 

a la seves parades, ja que 

La prioritat de l’equip 
de govern ha estat 
eliminar parades dels 
centres educatius

entenen que això ha repercutit 

negativament en les vendes. A 

més, atenent una demanda de 

l’Associació de Mares i Pares 

d’Alumnes de l’Escola Joan 

Maragall, es deixarà un espai 

lliure a la cruïlla del passeig 

del Pintor Sert amb el carrer de 

l’Estació per tal que, en casos 

excepcionals, puguin sortir 

Hi haurà parades al 
començament del 
carrer de l’Estació, al 
costat de l’Ajuntament

vehicles que quedin atrapats 

al passeig del Pintor Sert sense 

que hagin de circular marxa 

enrere o en contra direcció 

amb el perill que això suposa. 

El mercat ambulant de la 

Llagosta compta actualment 

amb un total de 161 parades.  

L’anterior equip de govern de 

l’Ajuntament va canviar la 

ubicació del mercat ambulant 

i això va provocar les queixes 

de la comunitat educativa 

de l’Institut Marina, que 

sempre ha defensat que no hi 

ha d’haver parades a l’entorn 

del centre.  Ara, això quedarà 

corregit. - 08centvint
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L’atur a la Llagosta va baixar 

en 176 persones durant l’any 

2016. Això suposa que la taxa 

d’atur ha passat del 18,2% 

del 2015 al 15,47%. A 31 de 

desembre hi havia inscrites 

a l’Oficina de Treball de la 

Generalitat 968 persones 

veïnes de la nostra població, 

22 menys que el mes anterior.

La Llagosta és el quart muni-

cipi de la comarca on el nom-

bre de persones desocupades 

ha disminuït més durant el 

2016, per darrere de Mollet 

del Vallès (529), Granollers 

(519) i Canovelles (241). 

Sisè municipi
Percentualment, és la sisena 

població vallesana on l’atur 

ha baixat més. Pel que fa a 

l’índex d’atur, la Llagosta ha 

passat de ser el tercer muni-

cipi de la comarca amb una 

taxa més alta al sisè. 

Aquest és el quart any con-

secutiu que el nombre de de-

socupats baixa a la nostra lo-

calitat. L’any 2015 va acabar 

amb 1.144 persones aturades; 

el 2014 n’eren 1.249 i el 2013, 

1.445. 

Al Vallès Oriental, la taxa 

d’atur a 31 de desembre era 

del 13,74%, amb 25.577 per-

sones inscrites a l’Oficina 

de Treball de la Generalitat, 

3.183 menys que ara fa un 

any i 691 menys que el mes 

de novembre passat. - Xavi 

Herrero

OCUPACIÓ
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Augmenta la relació telemàtica de 
la ciutadania amb l’Ajuntament

L’Ajuntament està preparant 

la nova seu electrònica del web 

municipal, que incorporarà un 

major nombre de tràmits en 

línia i noves funcionalitats com 

les notificacions electròniques 

i l’accés als tràmits de la 

ciutadania mitjançant la 

carpeta ciutadana. Per poder 

accedir a aquests serveis, 

serà necessari disposar d’un 

certificat digital, que permetrà 

identificar a la persona 

usuària. L’Ajuntament podrà 

expedir certificats a partir 

del mes de febrer, quan està 

previst que es posi en marxa la 

nova seu electrònica.

Portal de transparència
En el primer any de fun cio-

nament, el Portal de trans-

parència ha registrat 5.520 

visites. Els apartats més  

consultats han estat per 

ordre la gestió econòmica, 

contractes, convenis i 

subvencions i informació 

institucional i organitzativa.

Pel que fa a les xarxes socials 

de l’Ajuntament, l’any 2016, la 

pàgina de Facebook va arribar 

als 2.010 seguidors, un 25% 

més que al 2015, quan n’hi 

havia 1.612. En total, es van 

publicar 873 entrades amb 

un impacte mitjà de 1.581 

visualitzacions. El twitter de 

l’Ajuntament tenia, a finals de 

2016, 1.819 seguidors, un 19% 

més que al 2015, quan n’hi 

havia 1.528. Es van publicar 

585 tuits, amb un impacte 

mitjà de 353 impressions. - 

08centvint
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Tretze ajuntaments vallesans, 

entre ells el de la Llagosta, van 

signar el 13 de desembre un 

conveni de coordinació per a 

la prestació conjunta del servei 

de taxi en l’àmbit territorial 

d’aquests municipis. La sig-

natura va tenir lloc a l’Ajunta-

ment de Mollet del Vallès.

Els tretze consistoris que han 

acordat crear una àrea única 

de transport del servei de taxi 

són els de la Llagosta, Parets 

del Vallès, la Garriga, Polinyà, 

l’Ametlla del Vallès, Sant Fost 

de Campsentelles, Lliçà de 

Vall, Santa Maria de Martore-

lles, Martorelles, Santa Perpè-

tua de Mogoda, Mollet del Va-

llès, Sentmenat i Palau-solità i 

Plegamans. Aquests munici-

pis conformen una àrea amb 

gairebé 200.000 habitants.

Mateixes tarifes
Els ajuntaments signants con-

sideren necessària la prestació 

conjunta del servei de taxi en 

l’àmbit dels seus termes mu-

nicipals, de tal manera que els 

taxis de totes aquestes pobla-

cions puguin actuar conjun-

tament en qualsevol dels seus 

termes municipals. El conveni 

SERVEIS MUNICIPALS   TRETZE AJUNTAMENTS CREEN UNA ÀREA ÚNICA DE SERVEI DE TAXI

Els taxistes podran prestar 
servei en més poblacions

Moment de la signatura del conveni.

estableix que s’aplicaran les 

mateixes tarifes i conceptes 

tarifaris del servei de taxi en 

qualsevol dels termes munici-

pals. Les parades del servei de 

taxi de les respectives pobla-

cions podran ser utilitzades 

indistintament pels taxis dels 

municipis signants. Es crearà 

una Comissió de seguiment 

formada per un representant 

de cada municipi, que es reu-

nirà una vegada a l’any de for-

ma ordinària per acordar les 

tarifes que s’aplicaran l’any 

vinent i, de forma extraordi-

nària, quan així es consideri, 

com en el cas de sol·licituds de 

noves adhesions.

La vigència del conveni és per 

un termini de quatre anys, 

prorrogable per altres quatre 

anys addicionals. El conveni 

ha estat autoritzat per la Di-

recció General de Transports 

i Mobilitat del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya.

Actualment, a la Llagosta, per 

a una població de 13.252 habi-

tants, hi ha set llicències d’auto 

taxi. 

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 

Sierra, ha indicat que el conve-

ni “suposa una gran millora 

tant per als taxistes com per 

als usuaris d’aquest servei”. - 

08centvint

La campanya de recollida 

de joguines que es va fer a la 

Llagosta al desembre va bene-

ficiar més de 80 infants de fa-

mílies amb escassos recursos 

de la nostra localitat. L’Àrea 

de Serveis Socials de l’Ajunta-

ment va portar a terme el dia 3 

de gener una activitat diferent 

per lliurar els regals als nens 

i nenes. L’acte, amb el títol de 

Joguines per a tothom, va tenir 

lloc al Nou Casal. Els infants, 

acompanyats pels seus fami-

liar, van fer cagar el Tió i van 

recollir les seves joguines. Hi 

van assistir també tècniques 

SOLIDARITAT  EL NOU CASAL VA ACOLLIR EL 3 DE GENER EL LLIURAMENT DELS REGALS

La campanya de Reis permet 
arribar a més de 80 infants

Alguns dels nens que van participar en l’acte del dia 3 de gener. 

de Serveis Socials,  voluntaris 

de l’entitat Rems, l’alcalde i 

alguns regidors de l’equip de 

govern. - J. Cintas
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Un dels carrers del Polígon industrial de la Llagosta.

08centvint  I  Gener 2017

L’Ajuntament ha adjudicat a 

l’empresa Modi-Manteniment 

i Operació d’Infraestructures 

els treballs d’instal.lació de 

la infraestructura necessària 

per tal que hi hagi fibra òptica 

a tot el Polígon industrial de 

la nostra localitat. D’aquesta 

manera, el Consistori dóna 

una passa molt important 

de cara a la modernització 

d’aquesta zona industrial i per 

augmentar la competitivitat 

de les empreses d’aquest sector 

de la Llagosta.

Petició de les empreses
Els mateixos empresaris 

havien manifestat a l’Ajun-

tament la situació que es 

viu al Polígon industrial, on 

actualment poques indústries 

disposen del servei fibra òptica 

i a un preu molt car.

ECONOMIA  L’AJUNTAMENT ADJUDICA L’OBRA PER INSTAL.LAR LA INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA

Tot el Polígon industrial 

Viu la riera. Arantxa Domínguez (segona per la dreta) ha gua-

nyat el segon premi del concurs de la passejada El dia de la 
riera! per promocionar el web www.viulariera.org.

CULTURA

L’escriptora Care Santos, amb 

el seu llibre Desig de xocola-
ta, va ser la protagonista de 

la sessió del Club de Lectura 

de desembre. L’activitat, orga-

nitzada per la Biblioteca de la 

Llagosta, va tenir lloc el dia 15 

a la tarda a Can Pelegrí amb 

una cinquantena de persones.

A la xerrada, l’autora va expli-

car els seus inicis literaris i el 

seu interès des de ben petita 

per la lectura. Desig de xocola-

ta, editat l’any 2014 per Plane-

ta, és la darrera publicació de 

l’autora i va obtenir el Premi 

Ramon Llull. La novel·la trac-

ta de tres dones unides en el 

temps per la seva passió per la 

xocolata i que tenen en comú 

una xocolatera de porcellana 

blanca. Durant l’activitat, al-

guns dels assistents van poder 

preguntar i conversar amb 

l’autora sobre el seu llibre. - 

José Luis Rodríguez

L’Ajuntament va rebre una 

proposta de l’empresa Adamo 

Telecom Iberia, que estava 

disposada a apostar per oferir 

fibra òptica a les empreses 

del Polígon industrial de 

la Llagosta. L’Ajuntament 

destina 11.872 euros a la instal-

lació de cablejat de fibra òptica 

al Polígon industrial. Aquesta 

feina es farà a principis 

d’aquest any. Posteriorment, 

les empreses interessades 

podran contractar el servei 

amb la firma Adamo Telecom 

Iberia. - 08centvint

El Consistori de la Llagosta 

està portant a terme diverses 

actuacions de millora al Camp 

Municipal de Futbol Joan Ge-

labert amb una inversió de 

5.120,44 euros. Ja s’ha reparat 

la il.luminació d’aquest equi-

SERVEIS MUNICIPALS   LES ACTUACIONS SE CENTREN EN L’ENLLUMENAT I DIVERSES XARXES

L’Ajuntament fa millores
al Camp Municipal de Futbol

pament esportiu, substituint 

els llums dels focus que no 

funcionaven i fent el mante-

niment dels cables. Propera-

ment, es canviarà la xarxa que 

hi ha darrere de la porteria 

situada a l’entrada del camp 

de futbol. També està previst 

ampliar aquesta xarxa per co-

brir tot el gol sud. Una altra 

actuació prevista és la instal-

lació de xarxes per evitar la 

presència de coloms a la zona 

de graderies. - 08centvint
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El Ple de l’Ajuntament de la 

Llagosta va aprovar el 22 de 

desembre definitivament les 

ordenances fiscals de 2017 

i es van desestimar les al-

legacions presentades per 

ICV-EUiA, ERC i UPYD. El 

punt va ser aprovat amb els 

vots a favor del grups muni-

cipals de l’equip de govern 

(PSC, PP i CDC) i en contra 

de l’oposició (ICV-EUiA, C’s 

i ERC).

El rebut de l’aigua s’apujarà 

un 4,2% i el de les escombra-

ries, un 2,8% per tal d’actua-

litzar-los al cost del servei. La 

major part de taxes i impos-

tos municipals o es congelen 

o baixen.

Les al·legacions presentades 

coincidien a demanar una 

rebaixa en els rebuts de l’ai-

gua i de les escombraries. 

L’equip de govern va plan-

tejar rebutjar aquestes pro-

postes argumentant que els 

ingressos per aquests serveis 

han de cobrir els costos dels 

mateixos. 

Aprovació inicial de l’IBI
A la sessió plenària del 22 de 

desembre també es va apro-

var inicialment la proposta 

de rebaixar el tipus de gra-

vamen de l’IBI, que quedarà 

situat en el 0,886. Així, es vol 

compensar la pujada que es 

produirà a partir de la revisió 

dels valors cadastrals que va 

demanar l’anterior equip de 

govern municipal al Govern 

Central. Segons els càlculs 

de la Regidoria d’Economia 

i Hisenda, aquesta revisió 

cadastral suposaria un incre-

ment de l’IBI del 7%. Amb 

la proposta aprovada al ple, 

l’augment serà d’un 2,49%. 

L’increment va obtenir el 

vot favorable del PSC, ICV- 

EUiA, C’s, PP i CDC i l’abs-

tenció d’ERC. 

També es va aprovar per una 

nimitat la sol·licitud d’auto-

rització al Ministeri d’Hi-

senda i Administracions Pú-

bliques per poder convocar 

una plaça de policia local a 

l’Ajuntament de la Llagosta. 

- Xavi Herrero

Diverses entitats i l’Ajunta-

ment de la Llagosta van por-

tar a terme durant les festes 

de Nadal i Reis diferents ac-

tivitats. Molts dels actes dels 

quals va poder gaudir la ciu-

tadania van ser solidaris. 

A més, es va celebrar la 33a 

edició del Pessebre Vivent i 

la Cavalcada de Reis, l’acte 

estrella de la programació per 

als infants, que va ser seguida 

per un gran nombre de per-

sones.

Concurs de pessebres
D’altra banda, Lavados Luna, 

un comerç situat al carrer de 

Carmen Amaya número 5, va 

ser el guanyador del Concurs 

de pessebres convocat per 

l’Ajuntament de la Llagosta. 

El segon premi va ser per a la 

floristeria De flor en flor i el 

tercer, per a La costurera. En 

total, en aquesta edició van 

participar set pessebres. Els 

premis per als tres primers 

classificats eren de 200, 120 i 

80 euros, respectivament.

POLÍTICA

La Llagosta va viure un 
Nadal solidari i ple d’actes

El Rei Melcior, en primer terme, durant la seva estada a la Llagosta. 

El Servei d’Informació 

Juvenil acollirà el dia 23 

de gener a les 18 hores la 

celebració de la primera 

trobada de l’alcalde, Óscar 

Sierra, amb la ciutadania 

de l’any 2017. L’acte és obert 

especialment als usuaris 

d’aquest servei municipal, 

però pot participar-hi 

qualsevol veí. Cal inscriure’s 

prèviament al web municipal 

(www.llagosta.cat). El Servei 

d’Informació Juvenil està 

ubicat a la planta baixa de 

Can Pelegrí. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA CULTURA   LA BOTIGA LAVADOS LUNA VA GUANYAR EL CONCURS DE PESSEBRES

La Unión Musical La Flamen-

ca de la Llagosta va recaptar 

uns 3.000 euros en la tercera 

Zambomba Flamenca que va 

organitzar l’11 de desembre 

al Centre Cultural juntament 

amb la Hermandad Pastorci-

llo Divino de l’Hospitalet de 

Llobregat. Els diners es desti-

naran a la investigació de ma-

lalties infantils de l’Hospital 

Sant Joan de Déu.

Molt de públic
El Centre Cultural es va om-

plir durant l’actuació que van 

protagonitzar les dues enti-

tats. “Estem molt satisfets de 

com va anar l’acte”, va expli-

car Paco Garfia, membre de 

la junta directiva de la Unión 

Musical La Flamenca. 

Actes solidaris de la Unión 
Musical La Flamenca

Actuació del dia 11 de desembre al Centre Cultural. 

SOLIDARITAT  L’ENTITAT VA RECOLLIR DINERS PER A L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

El dia 17 de desembre, es va 

fer un segon acte, en aquesta 

ocasió a la localitat de l’Hos-

pitalet de Llobregat, protago-

nitzat per les dues entitats i 

amb el mateix objectiu solida-

ri. La recaptació va ser similar 

a l’aconseguida a la Llagosta. 

La primera edició de la Zam-

bomba Flamenca es va dedi-

car a la Marató de TV3 i la 

segona també a iniciatives de 

l’Hospital Sant Joan de Déu. - 

Juanjo Cintas

SOS Can Vaquer va celebrar 

els dies 17 i 18 de desembre 

una sèrie d’activitats al costat 

de la masia de Can Baqué 

amb l’objectiu de reivindicar 

la rehabilitació d’aquest 

edifici.  El programa, que va 

comptar amb la col.laboració 

d’altres entitats, va incloure 

concerts, tallers i un espai 

per a entitats. - 08centvint 

SOCIETAT

Part del pessebre guanyador del concurs convocat per l’Ajuntament.

Ràdio la Llagosta i Rems van 

celebrar el 22 de desembre la 

16a Ràdio Marató Solidària 

per recollir joguines per als 

infants de les famílies més 

necessitades de la nostra 

localitat. L’Ajuntament va 

fer una aportació de 800 

euros, amb els quals es van 

comprar un bon nombre de 

joguines. La Policia Local 

també va donar regals, així 

com l’Agrupació local del 

Partit dels Socialistes i veïns 

i veïnes. - 08centvint 

SOLIDARITAT

08centvint  I  Gener 2017



El Mercat Municipal 

de la Llagosta té nous 

lavabos. La instal·lació està 

adaptada per a persones 

amb discapacitat. Aquesta 

era una vella reivindicació 

tant dels concessionaris del 

Mercat com dels usuaris. 

L’Ajuntament de la Llagosta 

ha invertit 18.793 euros en 

aquesta actuació.

Els nous lavabos estan 

situats al costat de l’ascensor 

de mercaderies del Mercat 

Municipal, on abans hi havia 

una petita zona amb aigüeres. 

El regidor de Serveis 

Municipals de l’Ajuntament 

de la Llagosta, Jordi Jiménez, 

ha comentat que “era una 

instal·lació molt antiga 

que demanava un canvi”. 

COMERÇ   L’AJUNTAMENT HA INVERTIT GAIREBÉ 19.000 EUROS EN AQUESTA OBRA

El Mercat Municipal de
la Llagosta estrena lavabos

GENT GRAN

El gimnàs del Casal d’Avis 

de la Llagosta tindrà un nou 

aparell d’aire condicionat. 

L’Ajuntament ha adjudicat el 

seu subministrament i instal-

lació a l’empresa Catalana 

de Clima per un import de 

3.543,79 euros. D’aquesta 

manera, es vol millorar el 

confort dels usuaris d’aquest 

servei. 

D’altra banda, el 

Consistori ha adjudicat a 

la firma BENCLINIC el 

subministrament de material 

divers per al Casal d’Avis a 

causa del deteriorament del 

mobiliari actual i també per 

donar un millor servei a les 

persones que assisteixen 

habitualment a aquest 

equipament municipal. 

En concret, l’Ajuntament 

adquirirà un total de 22 

taules de menjador-joc de 

120 x 100 centímetres, 100 

cadires i 18 butaques altes. 

L’import total d’aquesta 

operació és de 20.450,55 

euros. - 08centvint

Els nous lavabos del Mercat Municipal.

Jiménez ha recordat que la 

renovació dels lavabos “era 

un compromís que l’equip 

de govern tenia amb els 

concessionaris”.

La previsió és fer un nou espai 

de safareig al lloc on fins ara 

estaven els sanitaris. Tot i 

això, aquesta actuació encara 

no està definida. A més dels 

nous lavabos, també s’ha 

aprofitat per canviar part de 

la instal·lació elèctrica. - Xavi 

Herrero
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SOLIDARITAT

L’any 2016 es van registrar 

a la nostra localitat 351 

donacions de sang, una xifra 

una mica superior a la del 

2015, quan se’n va arribar a 

les 346. Aquest és el tercer any 

consecutiu que el nombre de 

donants creix a la Llagosta. 

Una altra dada destacada 

és la de nous donants. L’any 

2015 es van sumar a aquesta 

acció solidària 36 llagostencs. 

El 2016 es va superar la 

quarantena.

A la darrera captació de l’any 

a la Llagosta, realitzada el 29 

de desembre, 104 persones 

van donar sang. Durant la 

jornada, nou persones més 

van anar a la unitat mòbil del 

Banc de Sang, però no van 

poder donar-ne per diversos 

motius, i es van registrar onze 

nous donants. La tècnica del 

Banc de Sang responsable 

del Vallès Oriental, Anna 

Albert, ha indicat que la xifra 

de donacions del desembre 

va superar les previsions. - X. 

Herrero

OCUPACIÓ

L’Ajuntament de la Llagosta 

podrà contractar set 

persones gràcies a dos 

nous plans d’ocupació. Un 

d’ells, a través del Consell 

Comarcal del Vallès 

Oriental, ha possibilitat 

que ja treballi al Servei 

Municipal de Jardineria una 

persona amb un contracte 

de sis mesos. L’altre pla, amb 

una subvenció del Servei 

d’Ocupació de Catalunya 

(SOC) de 69.216,80 euros, 

permetrà la contractació de 

sis persones més. Una d’elles, 

amb un contracte d’un any, 

ja està treballant fent tasques 

de neteja i manteniment 

d’espais. Durant sis mesos, 

també treballaran dues 

persones a la Brigada 

Municipal d’Obres, una 

com a jardiner i dues com a 

agents cíviques.  La selecció 

d’aquestes sis persones es fa 

a partir d’un llistat facilitat 

a l’Ajuntament pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya. - 

08centvint
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ENSENYAMENT

Un grup de professors de centres educatius europeus visita 

la Llagosta. Professors i professores de centres d’ensenyament 

d’Itàlia, Hongria, Turquia i la República Txeca van visitar la Lla-

gosta el mes de desembre per preparar el programa d’activitats 

relacionat amb els dos projectes Erasmus Plus en els quals parti-

ciparà l’Institut Marina durant dos cursos. El grup, acompanyat 

per la directora de l’INS Marina, Anabel Giménez, i per l’alcalde 

de la Llagosta, Óscar Sierra, va recórrer diversos punts del nostre 

municipi. 

L’Ajuntament de la Llagosta 

està portant a terme 

diverses accions per adaptar 

l’enllumenat públic a la 

normativa amb diversos 

objectius. “Reduirem la 

contaminació, millorarem 

l’enllumenat públic i també 

aconseguirem un estalvi 

en la despesa elèctrica”, ha 

explicat Jordi Jiménez, regidor 

de Serveis Municipals de 

l’Ajuntament de la Llagosta. 

El Consistori va fer fa 

unes setmanes una prova 

satisfactòria per instal.lar 

llums de tecnologia LED 

als laterals de l’avinguda 

de l’Onze de Setembre. En 

concret, es va col.locar una 

lluminària en un dels fanals 

d’aquest sector i el resultat va 

ser positiu.

Així, ara, el Consistori té 

previst instal·lar   29 lluminàries 

amb tecnologia LED per 

substituir les lluminàries 

obsoletes de vapor de mercuri 

que hi ha a l’avinguda de 

Actuació per reduir despesa 
i millorar l’enllumenat públic

l’Onze de Setembre. Les 

noves lluminàries tindran 

un consum energètic un 

80% inferior al que tenen 

les lluminàries instal·lades 

actualment, incrementant la 

qualitat lumínica de la zona.

Reduir la factura 
La factura anual per 

enllumenat públic a la 

Llagosta està al voltant dels 

100.000 euros, un import que 

l’Ajuntament vol reduir amb 

aquestes actuacions.

També està previst millorar la 

il.luminació del Parc Popular i 

d’altres zones del municipi on 

encara hi ha llums de vapor 

de mercuri. Dins d’aquest 

projecte, el Consistori ha 

adquirit ja 22 llums LED per 

un import total de 10.095,37 

euros per substituir els que 

hi ha actualment a la plaça 

d’Antoni Baqué.- 08centvint

Un fanal amb tecnologia LED a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

SOLIDARITAT

Dia internacional de la lluita contra la sida. La plaça d’Antoni 

Baqué va acollir l’1 de desembre diversos actes amb motiu del 

Dia internacional de la lluita contra la sida. L’associació Veus de 

Dona hi va instal.lar un estand amb informació sobre la preven-

ció de la sida. Al migdia, es va confeccionar un llaç vermell ge-

gant amb la col·laboració dels alumnes de quart curs d’ESO del 

centre educatiu Balmes, persones que visitaven l’estand i alguns 

regidors i regidores de l’equip de govern.

L’Ajuntament ha adjudicat 

a l’empresa Construcciones 

Deumal la reparació del pa-

viment de diversos punts de 

la nostra localitat. En total, es 

destinaran gairebé 30.000 eu-

ros a aquestes actuacions. Està 

SERVEIS MUNICIPALS   L’AJUNTAMENT CANVIA ELS LLUMS PER ADAPTAR-SE A LA NORMATIVA

previst actuar als carrers del 

Montseny i del Doctor Ferran, 

davant de la parada d’autobus 

bus que hi ha a l’avinguda de 

l’Onze de Setembre en sentit 

Barcelona i al carrer de la Rie-

ra Seca en el tram que hi ha 

entre les avingudes de l’Onze 

de Setembre i del Primer de 

maig. En aquests tres punts, 

els Serveis Tècnics Municipals 

han comprovat que cal repavi-

mentar la calçada ja que hi ha 

diversos desperfectes. - J.C.

08centvint  I  Gener 2017
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L’entitat Morada la Llagos-

ta ha lliurat a Càritas cinc 

capses amb roba usada per 

a nens. Aquesta donació és 

fruit de la campanya que ha 

portat a terme Morada la 

Llagosta a la nostra localitat 

per recollir roba per a infants 

de famílies necessitades. El 

lliurament a Càritas va tenir 

lloc el 28 de novembre. 

SOLIDARITAT

L’Ajuntament de la Llagosta 

està en ple procés de licitació 

per a l’adjudicació de la poda 

dels arbres que hi ha al passeig 

de l’avinguda de l’Onze de 

Setembre. La intenció és 

que aquests treballs es facin 

properament. El personal 

que té l’Ajuntament per al 

desenvolupament de les 

tasques de jardineria no 

pot assumir la realització 

d’aquesta poda donada la 

dificultat tècnica. Per això, 

es contractarà una empresa 

especialitzada. La despesa 

màxima per a aquests treballs 

serà de 41.000 euros.  Amb la 

poda dels arbres de la rambla 

de l’avinguda de l’Onze de 

Setembre s’atén una petició 

de la ciutadania.

Poda anual
A finals de l’any passat, 

va començar la poda que 

anualment es fa a diversos 

espais del nostre municipi. 

Com en anys anteriors, els 

treballs es van iniciar al 

passeig del Pintor Sert i s’han 

anat ampliant fins arribar a 

més de 30 espais públics de 

la nostra localitat. En aquesta 

ocasió, es tractaran un total 

de 913 arbres.

L’Ajuntament va decidir no-

vament iniciar la poda per 

Pintor Sert perquè és una 

zona de molta concentració 

de moreres i arbres similars. 

SERVEIS MUNICIPALS   L’AJUNTAMENT DESTINARÀ UN MÀXIM DE 41.000 EUROS A L’OPERACIÓ

Es podaran els arbres de la 
rambla de l’11 de Setembre

Passeig de l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Poda d’un arbre al passeig del Pintor Sert. 

D’aquesta manera, es volia 

evitar que la caiguda de fulles 

tornés a omplir el passeig i fa-

cilités les tasques de neteja de 

la zona.

Després de la poda de Pintor 

Sert, els treballs van continuar 

per la zona de les Planes, 

carrer de Can Donadéu, plaça 

d’Europa i altres vies del barri. 

La segona zona per esporgar 

va incloure el Parc Popular. 

Encara falta per podar una 

part de la darreda fase. El 

servei té un cost de 38.380 

euros i el realitzen operaris de 

la Fundació Viver de Bell-lloc. 

- X. Herrero/ J. Cintas

El Fórum de Debate Lla-

gostense va celebrar el 6 de 

desembre el Dia de la Cons-

titució Espanyola amb un 

acte lúdic i amb una xerrada 

sobre la Constitució i el dret 

bàsic a l’aigua. L’activitat, 

que va comptar amb una ac-

tuació musical, es va desen-

volupar a la plaça d’Antoni 

Baqué. 

SOCIETAT

08centvint  I Gener 2017

OCUPACIÓ I SERVEIS SOCIALS

L’Ajuntament de la Llagosta va signar el 13 de desembre un con-

veni de col.laboració amb Andròmines Eines Assolides Empre-

sa d’Inserció amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de 

persones amb risc d’exclusió. L’acte va tenir lloc a l’Alcaldia.

El document va ser signat per l’alcalde, Óscar Sierra, i Núria 

Sau, en representació d’Andròmines Eines Assolides. Aquesta 

empresa facilitarà a l’Ajuntament ofertes de feina per tal que 

l’Àrea Municipal de Serveis Socials pugui derivar-li candidats 

amb els perfils laborals adients. 
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El respecte en l’educació Primària
En la sessió del 12 de desembre, 

el grup de debat educatiu va 

tractar el tema del respecte a 

l’entorn escolar.

A l’inici de l’educació Primària, 

les persones adultes acompa-

nyen l’infant en l’acceptació de 

les normes i els límits en les ac-

cions quotidianes. 

-Els adults són el seu model. 

-És responsabilitat de la comu-

nitat adulta crear un clima de 

respecte entre adults i vers l’in-

fant. 

-L’adult ha de reconèixer les 

seves equivocacions i demanar 

disculpes si cal.

-L’entorn no ajuda perquè la 

falta de respecte a les xarxes so-

cials, televisió,… s’ha convertit 

en normalitat.

-L’infant anirà creixent en ex-

periències i coneixements i es-

devindrà més conscient de les 

conseqüències dels seus actes. 

Es farà més autònom i respon-

sable. 

-La vida quotidiana compor-

ta dificultats i imprevistos (un 

accident, una separació, una 

decepció,...) i l’infant ha de 

poder desenvolupar habilitats 

que li ajudin a adoptar un com-

portament positiu davant del 

conflicte o problema de convi-

vència, buscant alternatives que 

minimitzin els efectes negatius.

-L’escola crea espais i mo-

ments perquè els nois i no-

ies puguin decidir, opinar, 

participar i col·laborar en 

temes que els afecten a ells i 

a la col·lectivitat, i així con-

solidar un pensament propi 

Propera trobada 

del grup de debat 

educatiu: dijous 12 

de gener, 17.30 h a 

l’AMPA de l’Escola 

les Planes. Tema: El 

respecte al nostre 

entorn. Us convidem a 

participar-hi! 

i argumentat que li permeti 

con trastar els prejudicis, les 

ge  neralitzacions, les desqua li-

fi  cacions.

-El conflicte pot sorgir en qual-

sevol moment, a l’aula o al pati, 

i l’infant ha de saber resoldre 

el seu conflicte, i si no el sap 

gestionar, ha de demanar ajuda 

al seu tutor o referent i expres-

sar-li les seves inquietuds. Cal 

crear un ambient de resolució 

del conflicte, amb una actitud 

positiva i transformadora.

-Dins de l’aula, els infants tre-

ballen el coneixement d’un 

mateix, la relació amb els al-

tres i el respecte de l’entorn. 

Les escoles busquen estratè-

gies per ajudar a reflexionar: 

bústies o termòmetre de les 

emocions, on els companys 

han de buscar solucions per 

ajudar l’infant que té una 

emoció negativa.

Una expèriència a l’Escola Les 

Planes

La comunitat escolar de les 

Planes va observar que els nens 

ocupaven l’espai central del 

pati jugant a futbol i les nenes 

els espais perifèrics. Mestres, 

alumnes i famílies van decidir 

crear un entorn més respectuós 

i tothom va col·laborar en la 

creació dels diferents espais. 

Fa uns dies es va celebrar la 

primera reunió de valoració, 

amb alumnes de 4t, 5è i 6è 

i mestres de la Comissió de 

Pati. Tots i totes valoren molt 

positivament la diversitat de 

jocs que hi ha ara i reconeixen 

que s’han reduït molt els 

conflictes al pati. En especial 

les nenes manifesten que tenen 

molt més espai al pati per jugar 

i més varietat d’acord amb els 

seus interessos. 

Bibliografia recomanada per 

la Biblioteca: 

-Papàs blandiblup,  de Mª Án-

geles López Romero.

-Normas educativas para padres 
responsables,  de Nan Silver.

-Cómo enseñar a pensar a tu 
hijo,  d’Edwar De Bono. 

08centvint  I  Gener 2017
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“Som un poble petit en 

- Com es viu la política muni-

cipal des de l’oposició després 

d’haver estat al govern muni-

cipal?

Es té una visió diferent, enca-

ra que igual d’apassionant, ja 

que a nivell municipal és on 

tens més consciència de la pro-

blemàtica local.  En principi, 

haver estat al govern anterior 

fa que gestionis les coses amb 

més control de com funciona 

tot, però trobes a faltar infor-

mació, perquè és l’equip de 

govern el que decideix fins a 

on informa a la resta de grups. 

També és lògic que fem una 

feina de control de projec-

tes que vam iniciar durant el  

mandat anterior.

-Vostè va ser regidora d’Igual-

tat durant el mandat passat. 

Aquest és un tema que genera 

molt consens, per què?

Perquè en temes d’igualtat no 

ha d’existir un color polític, cal 

fer molta feina i ens hi hem de 

posar tots i totes. L’Ajuntament 

sempre ha estat molt proactiu 

en aquest tema i espero que 

tota la feina, que va ser molta, 

que es va fer anterior ment es 

continuï desenvolupant. Afa-

vorir que les dones participin 

en la vida social és vital i s’ha 

de seguir lluitant contra la vio-

lència masclista amb diferents 

tasques de prevenció, actuació 

i recuperació.

-La Llagosta ha fet ara 80 

anys com a municipi. Quina 

seria una de les assignatures 

pendents de la nostra locali-

tat?

Crec que ha de recuperar l’es-

perit lluitador i combatiu dels 

anys 70 i 80, on la ciutadania, 

les associacions de veïns/es i 

les AMPA, per exemple, van 

jugar un paper clau per acon-

seguir moltes millores per al 

nostre poble.

- Què destacaria de la Llagos-

ta si l’hagués de presentar a 

algú que ve de fora?

La qualitat de les seves perso-

nes. És un poble petit en su-

perfície però gran en valors, de 

gent molt treballadora i acolli-

dora. Destacaria el sentiment 

de pertinença, ser llagostenca 

és un orgull, i crec que tots i 

totes així els fem saber a la res-

ta. - Xavi Herrero

“Haver estat al 
govern fa que 
gestionis les coses 
amb més control”

Virgínia

Jiménez
45 anys. Dissenyadora 
gràfica. Amant de la 
política, la literatura i 
el cinema.

(ICV-EUiA)

08centvint  I Gener 2017
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LA VEU DEL POBLE

Què espera d’aquest 
nou any 2017? 

FRANCISCO PONS SILVINA MORENO

L’ENTITAT

Cultural

Agrupació Sardanista de la Llagosta

Any de fundació: 1975
Nombre de socis: 100 
Adreça electrònica: farrebardes@yahoo.es 
Adreça: Carrer de Sant Josep, 27

FITXA

L’Agrupació Sardanista de 
la Llagosta és una de les en-
titats culturals activa més 
veterana de la nostra loca-
litat, amb més de 40 anys 
d’història. Durant tot aquest 
temps, l’entitat ha viscut mo-
ments de tot tipus. A la seva 
constitució van participar 
veïns i veïnes de la Llagosta 
procedents d’arreu. Entre els 
seus primers socis, hi havia 
gent nascuda a la Llagosta, a 
d’altres indrets de Catalunya 
i a altres poblacions espan-
yoles. 

Entusiasme inicial
Com a totes les associacions, 
els seus inicis van estar plens 
d’entusiasme. Les ganes de 
promoure la cultura catala-
na i col·laborar en la integra-
ció de qualsevol nouvingut 
van fer que hi hagués força 
activitat. L’Agrupació Sarda-
nista de la Llagosta va arri-
bar a tenir durant una vinte-
na d’anys un esbart dansaire. 
Cada mes, hi havia una balla-
da de sardanes. Durant anys, 
es va participar al Concurs 
de Colles Sardanistes de Ca-
talunya, es va organitzar un 
aplec anual que va arribar a 
la seva 23a edició, concerts 

MÉS DE 40 ANYS D’HISTÒRIA

Hores d’ara, 
l’entitat 
sardanista es 
troba en un 
moment delicat

per a cobles, sortides cultu-
rals,...

Cal destacar tres esdeve-
niments importants per a 
l’entitat. El programa de rà-
dio «La Veu Sardanista», que 
va néixer a una emissora si-
tuada a l’avinguda de l’Onze 
de Setembre, Onda 21, i 
que acull Ràdio la Llagosta 
Emissora Municipal des del 
seu naixement (1986). Arrel 
d’aquest programa, l’entitat 
va mantenir molts contactes 
amb compositors de sarda-
nes i, l’any 2000, va editar un 
disc compacte amb 13 sarda-

nes dedicades a la Llagosta. 
Un altre esdeveniment orga-
nitzat per l’Agrupació Sarda-
nista és potser el més senzill, 
però un dels més emotius, el 
Fer cagar el Tió, que celebra 
des de l’any 1975.

Hores d’ara, l’Agrupació Sar-
danista es troba en un mo-
ment delicat. Actualment, 
l’entitat només organitza 
tres ballades a l’any i el Fer 
cagar el Tió. 
Dos motius han portat a 
aquesta situació, la qüestió 
econòmica i una manca de 
relleu generacional. La crisi 
ha fet que la seva principal 
activitat, l’audició de sar-
danes, hagi baixat fi ns a la 
mínima expressió. L’entitat 
està buscant gent que pugui 
suplir aquelles persones que 
han deixat la junta directiva 
i vulguin tirar endavant els 
projectes que porta a terme 
cada any.

PILAR JULAR ALEJANDRO MOYA

MÓNICA SÁNCHEZ PILAR FERNÁNDEZ

08centvint  I  Gener 2017
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C’s
 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal

PSC
 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

Óscar Sierra Gaona
Alcalde
Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia, Hisenda, Recursos Humans i 
Igualtat
Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,
Civisme i convivència i Cultura
Raúl Valero Martínez
Regidor de Planificació i Actuacions Estratègiques, 
Urbanisme i Indústria
Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació, Solidaritat i
Serveis Socials
Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor d’Habitatge, Serveis municipals, Obres i
Via pública, Mobilitat i transport, Medi Ambient i
Sostenibilitat i Esports
Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor d’Infància, Diversitat i Ciutadania, Joventut i 
Societat del Coneixement

Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

CDC
 gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

PP
 gmpp@llagosta.cat

ICV - EUiA
 gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

Alberto López Rodríguez, Virginia Jiménez Pueyo, 
Jesús Ríos Santos, Jordi Alonso Fumadó i 
Eva Miguel Guerrero.

Jorge Sabanza Jiménez i Sonia Sánchez Ponce

Xavier Cols Motoso

ERC  gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta
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Els Reis Mags d’Orient, els patges reals i altres col·laboradors, preparats 
per començar la seva “feina” la nit del 5 al 6 de gener.

Fotografia procedent de l’Arxiu Municipal de la Llagosta.
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CARTES 
Em jubilo

El 30 de desembre, a les 

22.30 hores, va ser el darrer 

moment de la meva activitat 

professional. Després de 

quaranta anys, una sensació 

estranya envaeix els meus 

sentiments,  però no per això 

vull sentir-me trist. Han estat 

quaranta anys de la meva vida 

gaudint de l’amistat i l’estima 

dels socis del gimnàs, als quals 

dono les gràcies i demano 

perdó si en algun moment 

no els vaig atendre com calia 

o no vaig estar a l’alçada que 

mereixien. Sempre us estaré 

agraït i comptareu amb la 

meva amistat i amb el meu 

suport professional dins del 

gimnàs, on com un company 

més sempre em podreu tobrar.  

Dono també les gràcies 

al poble de la Llagosta pel 

reconeixement que sempre he 

tingut de tots els veïns. Una 

abraçada a tots. 

     

      José Luis Fabregat

08centvint  I Gener 2017



www.08centvint.cat16  Grups Municipals

CULTURA

Los Socialistas de La Llagosta os queremos desear un 

feliz y próspero año. Un año que acaba de empezar 

con fuerza y donde nos hemos puesto a trabajar 

desde el minuto uno después de las campanadas 

para seguir mejorando el pueblo que todos y todas 

queremos. Un balance de 2016 sin duda positivo, la 

mejora de la limpieza, solucionar el problema del 

ruido del soplador, el arreglo de muchas calles y 

parques infantiles, mejoras en el Casal d’Avis, en el 

Centro Cultural, en Can Pelegrí, en el pabellón AGR, 

en el Campo de Fútbol Joan Gelabert… 2016 ha sido 

la recuperación del tiempo perdido de la desidia 

de la pasada legislatura del equipo de gobierno 

anterior.

Ahora en 2017 toca dar un paso más. Mantener 

lo recuperado y seguir mejorando. Poda de la 

avenida Onze de Setembre, correcan, rotonda y 

camino al cementerio, calle Estació, renovación 

de mesas y sillas del Casal d’Avis…proyectos que 

empezarán a principios de este año y que sin duda 

los veremos acabar en el mismo.  Otros proyectos, 

como un nuevo Ambulatorio, estarán más cerca. 

Donde trabajaremos insistentemente  para tener un 

acuerdo este 2017. Una Llagosta mejor que la que 

había era posible. En año y medio trabajando por el 

pueblo lo hemos demostrado y con nuestro trabajo 

y esfuerzo lo seguiremos demostrando.

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

FELIZ Y MEJOR 2017

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Finalizado el 2016, y de nuevo vemos que el equipo 

de gobierno PP, PSC y CDC, está haciendo política 

de postureo, de redes sociales y de no contar a la 

ciudadanía como está gestionando el Ayuntamiento.

Hacen del silencio y la soberbia su bandera, no 

teniendo en cuenta a las vecinas y vecinos de 

la Llagosta. Despreciando el trabajo de todas 

las  personas que quieren cambiar la política de 

la confrontación y el ninguneo, enfrentándose 

continua y reiteradamente a la ciudadanía en los 

plenos. Dos años de engaños tapando que nos están 

dejando en números rojos, otorgando subvenciones

sin criterios, teniendo que sacar dinero de otros 

servicios muy necesarios, en la Llagosta, para poder

pagar los extras de la fiesta mayor y de la cabalgata 

de reyes. No quieren abrir la participación ni el 

debate para proponer una gestión del agua que 

cuente con la mayoría de las personas de la Llagosta, 

hiriendo lo público como las escuelas deportivas 

cambiando su modelo de gestión, tapando que 

desean privatizar el CEM el Turó y por si fuera poco, 

dejar caer sin ninguna atención el mantenimiento y 

rehabilitación de Can Baqué. 

En fin, solo decirles a este equipo de gobierno que 

hay una caja llena de carbón para ellos, aquellos que 

están implantando una política de derechas de la 

que tanta gala presumen.

POLÍTICA DEL SILENCIO

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans (C’s) 

nada de pesimismos, ni negatividad en estos 365 

días venideros, queremos para este 2017 que se 

cumplan todos los deseos y permita hacer realidad 

los proyectos de todos los vecinos y vecinas de 

la Llagosta.  Feliz y Prospero año 2017. POLÍTICA 

MUNICIPAL Trabajaremos con ímpetu y constancia 

para mejorar la situación actual de nuestro pueblo y 

de todos los Llagotenses. Por todo ello solicitamos 

que este año sea participativo y de acuerdos entre los 

grupos municipales en temas tan importantes como 

los Presupuestos, cambio del ROM (Reglamento 

Orgánico Municipal) entre otro temas importantes 

porque los acuerdos y la suma de todos hace 

grande a la Llagosta. POLÍTICA AUTONÓMICA  

Compartimos el mensaje del Rey hacia aquellos 

que quieren saltarse las leyes y dividir y enfrentar 

a los catalanes entre nosotros y a los catalanes con 

el resto de ciudadanos españoles. Coincidimos en 

que esa división y ese enfrentamiento que se está 

promoviendo desde algunos partidos y desde algunas 

instituciones va a provocar división, enfrentamiento, 

sufrimiento y al final van a ser estériles. POLÍTICA 

NACIONAL El compromiso de ciudadanos es hacer 

que se cumplan las 150 exigencias que se han firmado 

con el PP. En solo unos meses C’s  ha conseguido 

grandes cosas positivas para los ciudadanos. 

UN AÑO NUEVO

Iniciar un any sempre és un senyal positiu. D’una 

banda, ens serveix com a barrera psicològica i 

com una invitació a l’optimisme. De l’altra, pot 

ajudar-nos a esmenar aquells aspectes a millorar 

i que requereixen tota l’empenta possible a favor 

del bé comú. Des de la nostra perspectiva, i com a 

membres de l’equip de govern, la Llagosta necessita 

seguir avançant en matèria de comerç i consum, 

com a garantia d’una economia local reforçada, i 

ho farà gràcies als centenars de petits empresaris, 

botiguers i restauradors, que cada dia aixequen la 

persiana per tirar endavant el seu negoci, malgrat les 

dificultats.  Des del PPC la Llagosta, volem ser la seva 

veu a l’Ajuntament i donar ales a tots els projectes 

comercials possibles. També cal seguir apostant 

per una participació cristal·lina que obri línies de 

contacte directes entre l’Ajuntament i els ciutadans 

i ciutadanes. Hem avançat molt en aquesta matèria 

i cal seguir vetllant per fer la de la pluralitat el 

lema principal d’aquesta legislatura. Volem seguir 

desenvolupant el programa electoral amb el qual 

vam concórrer a les eleccions municipals, i fer-

ho sense fissures, mantenint-nos ferms amb el 

compromís adquirit amb la ciutadania. Des del PPC 

de la Llagosta desitgem que aquest any, que tot just 

comença, sigui un any en positiu i lluitarem perquè 

així sigui.

2017: UN ANY DE CANVI
D’entrada volem felicitar el nou any 2017 a tots els 

llagostencs i llagostenques, tot desitjant que aquest 

any que just encetem sigui millor per a tots, esperem 

que hagueu passat uns nadals feliços en companyia 

dels vostres éssers estimats. Per a nosaltres els 

republicans el 2017 ha de ser un any decisiu per a 

les nostres aspiracions sobiranistes, arribem al final 

d’un camí amb un referendum al mes de setembre, 

la democràcia és imbatible, i per això serem allò que 

el poble català vulgui ser, i la decisió serà vinculant i 

respectada, sigui quina sigui la resposta. Així donçs 

al 2017 li demanem salut, treball, pau, amor, i un 

referendum al setembre per, d’una vegada per totes, 

aclarir el nostre futur com a poble.

En clau llagostenca, al passat ple del mes de 

decembre finalment es van aprovar les noves 

ordenances fiscals 2017, on ERC hi va votar en 

contra, principalment a causa dels dos punts més 

importants, la pujada del rebut de l’aigua un 4,20% 

i la pujada del rebut de les escombraries un 2,80% 

(aquest últim ha pujat un 100% en els darrers 14 

anys). L’equip de govern PSC-PP-PDECAT puja els 

impostos per a compensar les despeses, quan 

s’hauria de fer a l’inrevés, compensar les despeses 

per tal de no pujar els rebuts. La possibilitat de 

remunicipalitzar l’aigua podria ser una oportunitat 

per a la racionalització dels serveis bàsics.

BON ANY NOU 2017
Hem tancat el 2016 complint promeses electorals 

com ara la rebaixa d’impostos a empreses que 

contractin treballadors. Altres mesures durant el 

2016 han estat: multes als propietaris amb més de 

500.000 euros de patrimoni que mantingui pisos 

buits més de dos anys; hem elaborat un protocol 

d’actuació en cas de no recollida d’infants a la sortida 

de l’escola; hem congelat preus a l’escola bressol i 

hem penjat el cartell de «complet» després de tres 

cursos amb vacants; a l’Escola Municipal de Música, 

que està creixent i guanyant en qualitat, també 

hem congelat preus; hem canviat l’orientació de 

l’Espai Educatiu, ara més obert i amb més implicació 

tant dels particulars (pares) com dels professionals 

(escoles i mestres). També hem retornat la subvenció 

anual a les AMPES (a les quals cal agrair la gran feina 

en favor de la coeducació dels nostres infants. No 

era just que l’antic govern municipal els hagués 

retirat les ajudes). I tot això s’ha aconseguit pensant, 

escoltant, però, sobretot, treballant obstinadament 

per aconseguir una Llagosta millor. 

I ara comencem el 2017 complint una altra promesa 

electoral: el canvi d’ubicació del mercat ambulant 

dels dijous traient les parades de la porta de l’escola 

bressol i de l’Institut Marina. 

Al nou any només li demanem que ens acompanyeu 

tots per seguir fent feina positiva. 

HEM COMPLIT, I COMPLIM!
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Tres campions d’Espanya 
del Joventut Handbol

Tres joves jugadors del 

Joventut Handbol la Llagosta, 

Yusupha Kejera, Sofía Serrano 

i Ariadna Muñoz, es van 

proclamar dissabte campions 

d’Espanya d’handbol amb 

Catalunya. Kejera ho va fer 

amb la selecció catalana cadet, 

mentre que Serrano i Muñoz, 

amb el combinat infantil.

La selecció de Catalunya cadet 

masculina es va imposar 

en la final a la Comunitat 

Valenciana per 35 a 27 en un 

partit disputat a Malgrat de 

Mar, mentre que Catalunya 

infantil femení va derrotar en 

el darrer partit de la competició 

la Comunitat Valenciana per 

26 a 21 a Lloret de Mar. Així, 

els tres representants del 

Joventut Handbol en aquest 

Campionat d’Espanya van 

obtenir el premi de la victòria 

final amb les seves respectives 

seleccions.

El combinat català cadet es 

va imposar en la primera fase 

a Andalusia i Navarra i va 

perdre contra la Comunitat 

Els tres joves campions del Joventut Handbol. 

Valenciana. En quarts de 

final, es va desfer d’Astúries i 

en semifinals, de Madrid.

Per la seva part, Catalunya 

infantil femení va derrotar en 

la primera fase la Comunitat 

Valenciana, Aragó i Euskadi. 

En quarts de final, va guanyar 

Astúries, mentre que, en 

semifinals, va superar Madrid.

El director esportiu del 

Joventut Handbol la Llagosta, 

Xavier Canalejas, formava 

part del comitè organitzador 

del Campionat d’Espanya 

i era un dels coordinadors 

dels voluntaris. Precisament, 

entre els voluntaris, hi havia 

una trentena de persones 

vinculades al Joventut 

Handbol. La competició es va 

disputar del 2 al 7 de gener a 

diverses poblacions catalanes.

El Joventut Handbol la 

Llagosta farà un homenatge 

als seus tres joves campions 

i als voluntaris del club 

al Campionat d’Espanya 

dissabte a la tarda abans del 

partit que disputarà el sènior 

masculí al Pavelló Antonio 

García Robledo. - J. Cintas

Dues noies i un noi 
del club llagostenc es 
proclamen campions 
amb Catalunya

FUTBOL SALA

El primer equip del Club De-

portivo la Concòrdia va caure 

diumenge a la pista del Feme 

Castelló per 6 a 3.  Les de la 

Llagosta van començar l’any 

2017 com van tancar el 2016, 

amb una derrota. L’equip que 

entrena Iván Beas ha perdut 

els quatre darrers partits que 

ha disputat. 

En l’última jornada del 2016, 

les llagostenques van caure a 

casa (2-3) contra el Vallirana. 

El partit va ser força disputat. 

La Concòrdia perdia al minut 

7 de la segona part per 0 a 3, 

però va arriscar amb accions 

de portera-jugadora i va estar 

a punt de remuntar.

El 0 a 1 va arribar al minut 

9 després d’un penal per 

mans de Clara. Fins a aquell 

moment, pràcticament no hi 

havia hagut ocasions de gol. 

El Vallirana va fer el 0 a 2 al 

minut 12. Les llagostenques 

van intentar retallar les 

diferències abans del descans, 

però la portera visitant va estat 

molt segura.

La segona part va començar 

amb un xut al pal del Vallirana, 

que va marcat el 0 a 3 al minut 

7. A partir d’aleshores, el 

domini va ser de les locals. Al 

minut 14, Clara va aconseguir 

l’1 a 3 i, al minut 18, Sonia 

Blanco va marcar el definitiu 

2 a 3. 

El proper rival
La Concòrdia rebrà dissabte 

la visita de l’Elx. El conjunt 

llagostenc ocupa la novena 

posició amb 14 punts, mentre 

que el seu proper rival és 

quart amb 29 i ve de guanyar 

per 1 a 0 el Joventut d’Elx. 

Les jugadores d’Iván Beas 

necessiten un triomf per 

acabar amb la ratxa dolenta de 

resultats. - J.C. 
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El primer equip del Fútbol 

Sala Unión Llagostense ju-

garà dissabte a casa contra el 

Tiana el primer partit de l’any 

2017. Els de José Manuel Poya-

to ocupen la segona posició a 

la Nacional Catalana, mentre 

que el seu proper rival és el 

quart classificat. 

El conjunt llagostenc va gua-

nyar per 1 a 3 a la pista de la 

Garriga en partit correspo-

nent a la darrera jornada de 

2016. Els llagostencs van ser 

molt superiors a la Garriga i 

van tenir moltes oportunitats 

de gol.

Objectiu, la Final Four
Al descans, el resultat era de 0 

a 2. A la represa, va arribar el 0 

a 3. Posteriorment, la Garriga 

va fer el seu gol. Els golejadors 

de l’equip llagostenc van ser 

Alberto Joyera, Juan Carlos i 

Marc Fábregas. El conjunt de 

la nostra localitat ocupa la se-

FUTBOL SALA      ELS DE JOSÉ MANUEL POYATO REBRAN DISSABTE LA VISITA DEL TIANA

El FS Unión Llagostense és 
segon a un punt del líder

gona posició amb 23 punts, a 

un del líder, el Futsal Dante. 

El tercer és el Montsant Sala5 

amb 22 punts i el quart, el 

Tiana, amb 21. Aquests quatre 

equips són els que ara mateix 

jugarien la Final Four pel títol 

de lliga. 

“Estic molt satisfet amb els 

meus jugadors”, ha indicat 

Poyato, que ha explicat que 

lluitaran “per obtenir la clas-

sificació per a la Final Four”.

Per la seva part, el segon equip 

del FS Unión Llagostense és 

el penúltim classificat al grup 

B de la Primera Nacional. El 

conjunt llagostenc va guanyar 

el darrer partit que va dispu-

tar a la pista del Tordera per 5 

a 8. Diumenge, jugarà a casa 

contra el Lliçà de Vall, que és 

el cinquè classificat amb 17 

punts. - Juanjo Cintas

Marc Fábregas, en una jugada d’atac. 

El sènior masculí del Joven-

tut Handbol la Llagosta inicia 

l’any en la penúltima posició 

al grup A de la Segona Cata-

lana amb només sis punts. Els 

de Xavi Canalejas jugaran dis-

sabte a casa contra el Ràpid de 

Cornellà, que és desè amb vuit 

punts. 

D’altra banda, el sènior feme-

ní és també penúltim amb dos 

punts i la propera jornada re-

brà la visita del Tortosa.

Torneig per la Marató
El Balonmano la Roca, amb el 

llagostenc José Manuel Chica 

a les seves files, va ser el gua-

nyador del torneig de catego-

ria cadet que va organitzar 

el 6 de desembre el Joventut 

Handbol la Llagosta dins dels 

actes per recaptar diners per 

a la Marató de TV3. Els de la 

HANDBOL   EL CLUB VA ORGANITZAR EL 6 DE DESEMBRE EL TORNEIG PER LA MARATÓ DE TV3
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Un dels partits de la jornada per la Marató de TV3.

Roca es van imposar per 24 a 

22 al Futbol Club Barcelona 

després d’una pròrroga. En el 

partit pel tercer i quart lloc, 

el Balonmano Granollers va 

derrotar el Joventut Handbol 

per 31 a 19. El torneig es va 

disputar en horari de tarda, 

mentre que pel matí va tenir 

lloc una trobada de minihand-

bol emmarcada dins del cir-

cuit Handbolicat de la Fede-

ració Catalana d’Handbol. En 

la competició van participar 

equips de les categories pre-

benjamí mixt, benjamí i aleví. 

El Joventut Handbol va recap-

tar 625 euros. - J.C.

HANDBOL

El sènior de l’Handbol Club 

Vallag la Llagosta es desplaça-

rà dissabte a la pista del Club 

Handbol Terrassa B. Els de Pe-

dro Iglesias van perdre el cap 

de setmana passat contra el 

Montgrí per 28 a 27 en partit 

ajornat corresponent a la dese-

na jornada de lliga.

El Vallag és el sisè classificat 

al grup A de la Tercera Cata-

lana amb 14 punts. En les onze 

primeres jornades de lliga, ha 

guanyat set partits i n’ha per-

dut quatre. El líder és el Sant 

Cugat C amb 20 punts, seguit 

del Sant Martí Adrianenc C i 

de l’Esplais, amb 16; del Ma-

nyanet B, amb 15 i del Sant 

Esteve de Palautordera B i del 

Vallag, amb 14. El Club Hand-

bol Terrassa B és el vuitè clas-

sificat amb 11 punts. 

El Vallag està obligat a gua-

nyar el proper partit per man-

tenir-se una jornada més a la 

zona alta de la classificació. El 

grup està molt igualat i qual-

sevol relliscada es paga molt 

cara. Els llagostencs necessiten 

ser una mica més regulars per 

sumar més punts. - J.C. 

PASSEJADES

Fins al 16 de gener està obert 

el període d’inscripció per 

assistir a una excursió a Ca-

lella, que es farà el dia 18. 

Aquesta serà la primera sor-

tida del nou Cicle de passeja-

des per a la gent gran, orga-

nitzat per la Diputació i en el 

qual col.labora l’Ajuntament 

de la Llagosta. Les persones 

interessades s’han d’inscriu-

re al Casal d’Avis. Les se-

güents passejades previstes 

tindran lloc el 22 de febrer 

per la Llagosta i el seu entorn; 

el 15 de març per Barberà del 

Vallès i el 5 d’abril per Sant 

Joan de Vilatorrada. - J.C.

FUTBOL

El Viejas Glorias va sumar 

dissabte l’onzena victòria 

de la temporada en derrotar 

el Cardedeu (5-3). Els 

llagostencs es mantenen en  

segona posició a la Cinquena 

Divisió amb 34 punts, vuit 

menys que el Mataronesa. 

El proper cap de setmana, el 

Viejas Glorias es desplaçarà 

al camp de l’Atlètic Teià, que 

és el penúltim classificat amb 

tres punts. El proper rival del 

Viejas Glorias ve de perdre 

per 8 a 1 al camp del líder. 

Els llagostencs no haurien 

de tenir cap problema per 

guanyar. - J.C.

FUTBOL

El conjunt amateur del Club Esportiu la Llagosta jugarà diumen-

ge al camp del Sentmenat. Aquest dijous, amb aquesta edició 

del 08centvint ja tancada, els llagostencs havien d’enfrontar-se 

a casa contra el Finsobe en partit del cap de setmana anterior 

que va ser ajornat perquè els de Granollers no tenien suficients 

jugadors.

La Llagosta, amb aquest partit pendent contra el Finsobe, suma 

21 punts al grup 8 de la Quarta Catalana. Els de la nostra locali-

tat estan lluny del primer classificat, l’Athletic Rubí, però man-

tenen intactes les seves opcions de lluitar per la segona plaça, 

que permetria jugar a final de temporada la promoció d’ascens a 

Tercera Catalana. El Sentmenat és el pitjor equip del grup, tanca 

la classificació i encara no ha sumar cap punt. - Juanjo Cintas
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Se dice en La Llagosta y se 

escribió en documentos de la 

época que en tiempos de la 

Guerra este municipio tuvo 

un discurrir tranquilo, que a 

diferencia con otros pueblos, 

las rencillas personales no tra-

jeron penas de vida o sangre.

Sin contradecir los documen-

tos ni contrariar el rumor, 

conviene matizar el caso para 

apreciar con más claridad el 

dibujo de la realidad.

Toda guerra, y en especial si 

la guerra es civil como en el 

caso de la guerra española, 

crea conflictos de relación que 

pueden llegar a los extremos  

de la sangre, la vida o la perse-

cución sistemática.

En La Llagosta, antes y du-

rante la guerra, se distinguían 

grupos políticos de tendencia 

diversa hasta tal punto que, 

aun las reducidas dimensio-

nes del término municipal, 

se organizaban dos equipos 

de fútbol, dos bares con ten-

dencia opuesta y, en los días 

de la fiesta mayor, dos entol-

dados. Cuando termina la 

guerra, queda un bar y la di-

versidad del colorido político 

queda eclipsada por el ruido 

de los ademanes de adhesión 

al nuevo régimen y el silencio 

autoimpuesto por parte de los 

vencidos.

Si rastreáramos los sucesos 

seguramente encontraríamos 

actitudes, posturas y hechos 

con tintes heroicos que po-

drían exponerse como ejem-

plo a seguir. Hoy quiero expo-

ner unos actos que nos dejan 

La Llagosta hace memoria 

Toda guerra, y en 
especial si la guerra es 
civil, crea conflictos de 
relación que pueden 
llegar a los extremos

ver la valentía y el buen juicio 

del alcalde Joan Sariol Castellà 

(de ERC y segundo alcalde en 

la historia de La Llagosta, que 

ejerció de febrero de 1937 a 

septiembre de 1938). 

Por este tiempo tenía un fuer-

te peso social en la población 

Josep Cirera Voltà, político y 

abogado, propietario de fincas 

en La Llagosta y de la casa Can 

Milans en terrenos próximos 

de Montcada; suegro de Bru-

tau y significado miembro de 

la Falange en la comarca.

Cirera Voltà,  aprovechando su 

posición como propietario de 

tierras en el pueblo, invitaba 

con algo más que vehemencia 

a apuntarse y sacar carné de la 

Falange a algunos ciudadanos 

del pueblo. El temor a perder 

trabajo o disponer de tierras 

hizo su efecto y se formó un 

grupo de esta corriente.

Una patrulla de control
Estos hechos no pasaron desa-

percibidos para el Comité Re-

volucionario Antifascista local 

ni para el Comité Central de 

Milicias Antifascistas de Ca-

taluña (CCMA) y un día llega 

a La Llagosta un camión con 

una Patrulla de Control del 

CCMA de Cataluña a buscar 

al grupo con carnet de la Fa-

lange para conducirlos a Bar-

celona. El alcalde Joan Sariol 

Castellà se opuso y resguardó 

al grupo que venían a buscar 

en una sala del edificio que 

hacía de ayuntamiento (Ca la 

señora Pauleta, que había sido 

incautado al principio de la 

guerra por el Comité Revolu-

cionario Antifascista para ser 

usado como ayuntamiento y 

escuelas). 

El alcalde cerró la puerta de 

la sala y dio la llave al aguacil 

Francisco Monràs añadiendo 

la orden de que no abriera a 

nadie hasta que él volviera y 

si no volvía, a menos que le 

entregaran un papel firmado 

por él.

Con esto, se fue con la Patru-

lla de Control a Barcelona. Al 

pasar el camión por el cemen-

terio de Montcada, un miem-

bro de la Patrulla dice: “Lo 

que hemos de hacer es matar 

al alcalde y volver a buscar 

al grupo y fusilarlos aquí a 

todos”. El alcalde le contestó: 

“Te crees muy valiente con 

un arma; dadme a mí un fu-

sil y ahí veremos quien cae 

primero”.

En Barcelona el alcalde habla 

con Dionisio Eroles Batllò, de 

la CNT, que había sido miem-

bro de la junta del CCMA y, en 

la fecha de estos hechos ya su-

primido, ocupaba el cargo de 

Jefe de Servicios de la Comisa-

ría General de Orden Público 

de la Generalitat de Cataluña. 

Eroles propone una fuerte 

multa, a la que se opone Joan 

Sariol alegando que los ciu-

dadanos de los que tratan son 

labradores de recursos econó-

micos limitados e incapaces 

de satisfacer la multa. El asun-

to se solventó con una multa 

simbólica. Eroles previno al 

alcalde en estos términos: “Si 

estos (los fascistas) ganan la 

guerra, irán por ti”.

El resultado final fue que el 

grupo protegido por el alcal-

de Joan Sariol Castellà que-

dó libre y, cuando terminó la 

guerra, el alcalde pasó año y 

medio en la cárcel; seis meses 

en la cárcel de Granollers y un 

año en la “Prisión del Cáña-

mo”  en Pueblo Nuevo.

Traslado de prisión
El traslado de prisión no fue 

notificado a la familia, quien 

se enteró de su localización 

por el Dr Bonaventura Puig-

cercós, de Mollet, que atendía 

la salud en La Llagosta y tenía 

alguna relación con la Falan-

ge. Lo curioso es que alguno 

de sus hijos estando en el cam-

po de fútbol junto a la actual 

rambla 11 de Setembre estuvo 

viendo pasar una caravana de 

camiones que iba hacia Barce-

lona, sin intuir que dentro de 

uno de ellos iba su padre, el al-

calde Joan Sariol Castellà.

Conviene destacar estos he-

chos, porque no queden en el 

olvido posiciones heroicas que 

se mantuvieron en defensa de 

los derechos de otros vecinos.

Conviene decir también que 

en ningún caso se ponen en 

juicio las diferentes posiciones 

de los vecinos; pues siendo le-

gales, responden a los intere-

ses  que mueven a cada uno.

Lo que sí destacamos en este 

caso es una postura con-

vencida, responsable y muy 

arriesgada tomada por quien 

en aquel momento ostentaba 

la autoridad y a quien corres-

pondía velar por el bien de los 

vecinos.

Postura muy encomiable que 

quedó silenciada tras el ruido 

de la guerra por el silencio que 

“la paz”  impuso a los venci-

dos, quienes quedaron amor-

dazados por el miedo, la se-

guridad y la protección de sus 

familias.

Agradecimientos
Agradezco a Jaume Sariol 

Pujades, hijo del alcalde Joan 

Sariol, el aporte de estos datos 

familiares, que han sido con-

trastados con los hechos gene-

rales y resultan verosímiles.

Recomiendo la lectura de los 

dos artículos de  M. Àngels 

Suárez González publicados 

en la revista Notes de Mollet 

del Vallés en el número 26 del 

año 2011 “La Llagosta durant 

la guerra civil” y en el número 

28 del año 2013 “La postgue-

rra a la Llagosta”, que enmar-

can con claridad estos sucesos 

y se pueden localizar en la web 

raco.cat.

José Luis Mediavilla Alonso

Conviene destacar 
estos hechos, porque 
no queden en el olvido 
posiciones heroicas en 
defensa de los vecinos

Cuando terminó la 
guerra, el alcalde de La 
Llagosta, Joan Sariol 
Castellà, pasó año y 
medio en la cárcel

La casa de la señora Pauleta.
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Què és el Portal de transparència?

És un espai web al qual s’accedeix des del 

web municipal www.llagosta.cat en el qual 

l’Ajuntament publica tota un sèrie d’informacions 

per fer més transparent la gestió municipal.

Quines informacions es publiquen?

Al Portal podeu trobar informació del pressupost i 

la seva gestió, informació dels representants polítics 

i de la plantilla municipal, les subvencions i ajuts, els 

decrets, les normatives, el patrimoni municipal, els 

acords de la Junta de Govern i les actes dels plens, i 

així més de 80 indicadors de transparència.

Quan s’actualitza la informació?

Depenent de la naturalesa de la informació, les 

dades s’actualitzen setmanalment, trimestralment 

o anualment. També hi ha una sèrie de dades 

permanents que només s’actualitzen quan es 

produeixen canvis.

I si no trobo la informació que busco?

Podeu demanar-la a l’Ajuntament i exercir el 

vostre dret d’accés a informació pública, amb el 

límits que estableix la Llei de transparència. Al 

Portal de transparència trobareu el formulari per 

demanar la informació. 

Accés al Portal: www.llagosta.cat
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MATRICULACIÓ DEL SEGON TRI-

MESTRE DEL GESO. Centre de For-

mació d’Adults (CFA). Durant el mes 

de gener. El CFA de la Llagosta és un 

centre examinador i col.laborador 

ACTIC (Acreditació de Competènci-

es en Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació).

EXPOSICIÓ. Mirades. Llagosta: pas-
sat, present i futur.  Fins al 31 de ge-

ner es pot visitar aquesta exposició 

amb algunes de les imatges que 

apareixen al llibre  Mirades. Llagos-
ta: passat, present i futur, editat per 

l’Ajuntament de la Llagosta. 

De dilluns a divendres, de 18 a 21 h, 

i els caps de setmana quan se cele-

bri alguna activitat.  

Centre Cultural.

18  l dimecres
PASSEJADA GENT GRAN. Sortida 

a Calella. Primera sortida del Cicle 

de passejades per a la gent gran 

que ofereixen l’Ajuntament de la 

Llagosta i la Diputació de Barcelona. 

Inscripcions al Casal d’Avis fins al 16 

de gener. Tot el dia, a Calella.

21  l dissabte

ASSEMBLEA GEGANTERA. 

Assemblea de la Colla Gegantera 

de la Llagosta. A les 12 h. El Centre 

Cultural del carrer de la Florida.

INTERCANVI CULTURAL. Amb 

les actuacions de Nueva Carteya 

de Terrassa, els quadres de ball 

Algarabía, Azahar, Al Alba i Meritxell 

y Jesús de la Casa de Andalucía i la 

representació de l’obra de teatre 

Sangre gorda, a càrrec del grup Luz 

de Gas de Mataró.

A les 19 h, al Centre Cultural. Casa 

de Andalucía.

22  l diumenge

SORTIDA GEGANTERA. La Colla 

Gegantera de la Llagosta participarà 

en la 23a Trobada Gegantera de 

Mollet del Vallès, amb motiu de 

la Festa Major de Sant Vicenç. 

L’activitat tindrà lloc durant tot el 

matí a Mollet del Vallès.

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 

MUSICAL. La Reina del hielo. Un 

espectacle musical que explica la 

commemoració del tercer aniversari 

del regnat d’Elsa, la princesa de 

Frozen. Entrades al web www.easy-

buy.es

A les 12 h, a les 16.30 h i a les 19 h, al 

Centre Cultural.

Funny Kids.
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23  l dilluns

TROBADA AMB L’ALCALDE, 

ÓSCAR SIERRA. Inscripcions al 

web www.llagosta.cat o trucant al 

telèfon 93 560 39 11 (extensió 5011) 

de 8 a 14 h. 

A les 18 hores. Al Servei d’Informa-

ció Juvenil (Can Pelegrí).

CALENDARI D’ACTES DE 2017

DE LA COLLA GEGANTERA

22 de gener. 23a Trobada Gegantera Mollet del Vallès

12 de febrer. 35a Trobada Gegantera de Navarcles

26 de març. 8a Trobada Gegantera de la Llagosta

7 de maig. Trobada Gegantera de Cabrils

10 de juny. 22a Trobada Gegantera de Cornellà de Llobregat

2 de juliol. 26a Trobada Gegantera de Barberà del Vallès

16 de juliol. 33a Trobada Gegantera de Ribes de Freser

8 de setembre. Cercavila Festa Major de la Llagosta

17 de setembre. 14a Trobada Gegantera d’Argelès-sur-Mer

8 d’octubre. Trobada Gegantera de Martorell

12 de novembre. Zumba Gegant per la Marató de TV3

3 de desembre. 22a Trobada Gegantera de l’Andreu i la Quimeta 

a Sant Andreu de la Barca



www.08centvint.cat 23Agenda

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)

12 gener
CALVO SÁNCHEZ
13 - 19 gener
CARRERAS ARBAT
20 - 26 gener
BOTET NADAL
27 - 31 gener
CALVO SÁNCHEZ
1 - 2 febrer
CALVO SÁNCHEZ
3- 9 febrer  
CARRERAS ARBAT

Reunions 
de la PAH

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

Dimecres, dia 11

CLUB DE LECTURA. 39+1. La 
edad en la que una mujer sabe 
que el hombre de su vida es ella 
misma, de Sílvia Soler.

A les 16 h

Dimecres, dia 18

VIDEOFÒRUM. La chica danesa, 

de Tom Hooper. 

A les 16 h

L’HORA DEL CONTE. Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri Ortega

A les 18.30 h

Dimecres, dia 25 

XERRADA. Què és PNL? Per a què 
serveix? Com pot ajudar-me?
A càrrec de Toni Prim.

A les 16 h

L’HORA DEL CONTE. Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri Ortega

A les 18.30 h

Dissabte, dia 28 

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA.

A càrrec d’Un conte al sac

A les 12 h

Dimecres, dia 1 de febrer

CLUB DE LECTURA. Llegir 

el teatre. El coratge de matar, 
de Lars Norén, i La senyora 
Florentina i el seu amor Homer, 

de Mercè Rodoreda.

A les 16 h

L’HORA DEL CONTE. Explica’m 
un conte, a càrrec de Puri 

Ortega. 

A les 18.30 h

TALLERS (per a informació i 

inscripcions cal adreçcar-se a 

la mateixa Biblioteca)

Fins al 31 de gener

TERÀPIA GESTALT 

INDIVIDUALITZADA

De manera individualitzada, 

s’ofereix un espai on expressar 

les nostres preocupacions i 

rebre suport emocional per 

afrontar-les.

Tots els dimarts, de 17 a 19 h

A càrrec de Lluïsa Bote

Fins al 27 de març

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 18 de març

TALLER DE POESIA

Adreçat a persones que vulguin 

conèixer el llenguatge poètic i el 

plaer per la poesia.

Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h

A càrrec de Conchi Fernández

Fins al 29 de març

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

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
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“El meu somni és 

xiular una final 

d’handbol en uns 

Jocs Olímpics”

23 anys. És àrbitre d’handbol i aquesta temporada 
ha pujat a la màxima categoria femenina, la Divisió 
d’Honor, i a la segona masculina, la Plata. Estudia el 
Grau de Química i treballa en un centre logístic de 
Decathlon.    

Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Josep Millán

- Com va ser el seu ascens?

- A finals de la temporada 

passada jo i la meva parella 

arbitral, Jordi Quintanar, vam 

xiular partits rellevants de la 

segona categoria femenina 

i de la tercera masculina. 

Aleshores, ens va arribar una 

designació per fer un curs 

d’ascens amb el torneig de 

la Granollers Cup. S’havien 

de passar proves físiques, 

exàmens i arbitrar durant cinc 

dies en la competició. 

- Què ha suposat pujar de 

categoria?

- És un canvi molt gran 

perquè passes d’un nivell més 

amateur a xiular en pavellons o 

a clubs més professionals. Vas 

a xiular a poliesportius amb 

més d’un miler d’aficionats, 

per exemple. A més, els clubs 

ja s’estan jugant molts diners 

o ascensos per intentar pujar 

a la lliga Asobal, màxima 

categoria estatal masculina. 

Hi ha jugadors i jugadores 

que ja han jugat a la selecció 

espanyola. 

- Està a un pas del màxim 

nivell estatal?

- Ara tot just hem arribat 

i només ens queda una 

categoria per pujar. A nivell 

nacional, la categoria més 

alta és la lliga Asobal, que és 

l’elit i és l’única que no podem 

arbitrar. Estem a un esglaó de 

donar aquest pas però sempre 

dic que en una mateixa 

categoria hi ha categories, i 

nosaltres acabem d’arribar. 

El principal és guanyar-nos 

el respecte dels equips, com 

vam aconseguir els anys 

passats, i quan ens sentim 

importants en aquesta ca te-

goria, podrem dominar el ni-

vell i tindrem opcions. Cada 

es glaó que pugem és molt 

més complicat.

- Quin repte té? 

- El repte és xiular la lliga 

Asobal. Jo i el meu company 

xiulem junts des dels 16 

anys i sempre ho hem tingut 

molt clar. Amb 19 anys vam 

arribar, sent la parella més 

jove, a nivell estatal. Tenim 

ara 23 anys els dos i estem a 

Divisió d’Honor femenina i la 

B masculina, sent també la 

parella més jove. Lògicament 

l’objectiu és arribar el més 

lluny possible però no ens 

posem cap termini. Si són 2, 

3 o 4 anys, ho direm nosaltres 

perquè al final la pista mana.

- Es pot viure de l’arbitratge 

d’handbol? 

- De l’arbitratge ara mateix 

no es pot viure. És un 

complement molt important i 

una ajuda, sobretot a nosaltres 

que som molt joves. Però si 

tens una parella o una família, 

no es pot viure. Els sous són 

públics i nosaltres tenim uns 

drets arbitrals per partit: a 

Divisió d’Honor femenina 

es rep uns 240 euros i a la 

Plata masculina, 230. Però 

això és durant la temporada 

esportiva i si xiules, que no 

tens cap seguretat de xiular 

cada cap de setmana. 

- Què li va motivar per 

escollir ser àrbitre?

- Vaig començar arbitrant 

quan jugava handbol en 

cadet. Jo veia el meu pare 

(José Millán) arbitrar i al 

principi ho feia per guanyar 

un complement per tenir 

diners el cap de setmana. A 

més, podia continuar jugant 

a handbol i arbitrant. Jo mai 

m’hagués imaginat arribar a 

on sóc ara mateix.

- Ser àrbitre no ha de ser 

fàcil…

- Sempre dic que l’àrbitre ho 

porta dins. A qui li agrada 

arbitrar, gaudeix. Per molt que 

hi hagi moments difícils, es 

gaudeix. Qui entra en aquest 

món, no se’n va i menys quan 

tens la possibilitat d’estar en el 

més alt. Les crítiques sempre 

fan mal, però tu has de ser el 

teu primer crític i això et fa 

millorar. Què passen coses? 

Doncs sí, però l’handbol no 

sol ser tan agressiu com altres 

esports. 

- Com ho supera?

- Al final és evadir-te de tot 

això. Intentar no pensar i 

gaudir. Sobretot, respectar a 

tothom i mai encarar-te amb 

el públic. 

- Què és el més complicat de 

l’arbitratge?

- Quan saps que no has estat 

al nivell del partit perquè 

un àrbitre sap quan s’ha 

equivocat en el moment. 

Nosaltres, i els meus 

companys, som els més crítics 

de tot.

- I el millor moment?

- Quan t’arriba un correu 

electrònic i veus que hi ha 

una designació d’un partit 

important. Aquest és el millor 

moment, la màxima il·lusió. 

Però, quan veus la designació 

que hi ha en joc una fase 

d’ascens o un Campionat 

d’Espanya, és el millor.

- Com es veu d’aquí a 10 

anys?

- Somiar és gratuït i ser àrbitre 

internacional seria el màxim  

per a mi. I d’aquí a 20 anys, 

doncs el meu somni seria 

xiular una final en uns Jocs 

Olímpics. 

“De l’arbitratge 
ara mateix no es 
pot viure. És un 
complement”

“El moment és 
quan et diuen 
que xiularàs un 
partit important” 
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