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L’Ajuntament aprova inicialment
el pressupost municipal del 2017
L’Ajuntament va aprovar el 12 de juny inicialment el
pressupost de 2017. El punt va comptar amb els vots
a favor de l’equip de govern (PSC, CDC i PP) i de C’s, i
en contra d’ICV-EUiA i d’ERC. El Consistori llagostenc
tindrà aquest any un pressupost d’11.285.310 euros,
un 10,15% més que el del 2016. Segons l’equip de
govern municipal, és un pressupost ajustat i equilibrat, que ha de garantir les necessitats bàsiques de
les famílies, els serveis que presta l’Ajuntament i la
viabilitat econòmica del municipi.
L’equip de govern manté l’esforç econòmic en aquelles
partides destinades a serveis
socials, com ara la cobertura
de les necessitats més bàsiques
en matèria de pobresa energètica. El pressupost és també
una aposta per la igualtat i pel
foment de l’ocupació. A més,
es manté l’estalvi en despesa
política d’uns 22.000 euros.

L’equip de govern
destaca les inversions
que es faran per seguir
millorant la Llagosta
El pressupost contempla inversions per un valor de
563.495 euros, que procediran
de subvencions directes de la
Diputació. A més, es faran altres inversions, amb una despesa d’uns 600.000 euros, mitjançant crèdits a interès zero.
La regidora d’Hisenda, Conchi Jiménez, va explicar que

el pressupost “garanteix polítiques socials per cobrir les
necessitats bàsiques de les famílies que més estan patint
la crisi”. Jiménez va destacar
que es fa un esforç important
en “Igualtat, Infància, Gent
Gran i foment de l’ocupació”.
El portaveu del grup municipal del PSC, Raúl Valero, va remarcar que “el 80% de les inversions servirà per millorar
la via pública i l’altre 20% per
a la millora d’equipaments i
serveis”. Valero va preguntar a l’oposició si votaria en
contra d’aquestes inversions.
La portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, Eva Miguel,
va assegurar que votarien en
contra perquè havien rebut
la informació del pressupost
amb poc marge de temps per
analitzar-la. “No ens creiem
el pressupost i el mirarem
amb lupa”, va dir. “No creiem
que sigui legal presentar un
pressupost sense els números
de l’empresa municipal”, va

El saló de plens, durant la sessió del dia 12 de juny.

afegir Eva Miguel per justificar el no al pressupost.
En el mateix sentit, es va pronunciar el regidor d’ERC, Xavier Cols: “s’havien d’haver
incorporat els números de
l’empresa municipal”. Cols
va assegurar que li agradaven
coses del pressupost, però va
indicar que no li havia arribat tota la informació amb
el temps suficient per poder
estudiar-la. La regidora d’Hisenda, Conchi Jiménez, va llegir un informe de la Intervenció Municipal que explicava
que els comptes de l’empresa
municipal Gestió Municipal
de Sòl i Patrimoni no s’havien

incorporat al pressupost perquè encara no havien estat
aprovats per la Junta General
a l’espera de conèixer els resultats de les auditories encarregades. Jiménez va detallar les
reunions que havia mantingut
amb ICV-EUiA i tota la informació que li havia passat a
aquest grup abans del ple.
El regidor de Ciutadans, Jorge
Sabanza, va explicar que havia mantingut reunions amb
l’equip de govern municipal i
que estava a favor del pressupost perquè “té coses bones”.
L’alcalde, Óscar Sierra, va destacar que el pressupost “ampliava la cobertura social,

mantenia l’estalvi en despesa
política i incloïa unes inversions importants per seguir
millorant la Llagosta i la
qualitat de vida dels seus ciutadans”.
Durant el ple, es va donar
compte del decret d’Alcaldia
d’aprovació de la liquidació
del pressupost municipal del
2016. El Consistori va tancar
l’exercici anterior amb un resultat positiu de 801.654,42
euros. El romanent líquid de
tresoreria, un cop reduïda la
provisió d’insolvències i fets
els ajustos oportuns, ascendeix a la quantitat positiva de
591.992,77 euros. - 08centvint
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Óscar Sierra: “La Llagosta ha
recuperado la ilusión y se nota”
Justo cuando se cumplen los dos primeros años de
la actual legislatura municipal, el alcalde socialista
de La Llagosta, Óscar Sierra, nos explica en la siguiente entrevista su balance y habla de los temas de la
actualidad local.
-¿Qué balance hace de los dos
primeros años de mandato?
Muy positivo y de aprendizaje.
Los trabajadores del Ayuntamiento nos lo han puesto muy
fácil. Creo que La Llagosta ha
recuperado la ilusión y se nota
en el día a día.
-¿A nivel social, qué ha hecho
el equipo de gobierno?
El primer año triplicamos las
ayudas sociales que se dan
desde el Ayuntamiento. También reducimos el gasto político. Al final de la legislatura habremos ahorrado unos
100.000 euros en este apartado, un dinero que ya hemos
podido ir destinando a servicios sociales y a ayudar mucho
más a las personas que más lo
necesitan en La Llagosta. Por
desgracia un pueblo trabajador como el nuestro, que ha
sufrido la crisis económica de
forma severa, necesita tener
unos Servicios Sociales fuertes
y un ayuntamiento que nunca
dejará atrás a nadie.
-¿Desde el punto de vista económico qué acciones se han
llevado a cabo?
Lo primero que hicimos es
poner en marcha una estrategia para tener un presupuesto
equilibrado y realista. Cuando
llegamos, el anterior gobierno había más que duplicado
las obligaciones pendientes de
pago del Ayuntamiento llegando a 4.100.000 euros. Poco a
poco, nos estamos poniendo al
día y hemos bajado esa deuda
a 2.900.000 euros. Hemos sido
austeros y hemos mirado muy
bien en qué se gasta cada céntimo para conseguir ser lo más
eficientes posible. Por ejemplo,
digitalizando el Ayuntamiento, hemos ahorrado 3.000 euros en seis meses en fotocopias
e impresiones.

-¿Qué ha hecho este equipo
de gobierno para contribuir
a la reducción del número de
parados?
Hemos fortalecido todas
aquellas políticas para facilitar
que los vecinos y las vecinas
encuentren empleo. Hemos
mantenido las alianzas que
ya había con otros municipios y hemos creado otras
para fomentar la formación y
el empleo. La Llagosta, según
los datos de junio, tiene una
tasa de paro del 14,07%. Esto
también es fruto del buen trabajo del Área de Promoción
Económica y del ROL del
Ayuntamiento de La Llagosta.
Invito a todos los que quieran trabajar a que vengan y
se apunten. Gestionamos muchas ofertas de empleo para
personas en La Llagosta.

“Estamos
haciendo muchos
esfuerzos por
mejorar lo que es
de todos”
-¿En cuánto a equipamientos y a espacios públicos, qué
mejoras se han aplicado?
El primer año se hizo la puesta a punto de muchos equipamientos públicos. Cuando
llegamos, al Pabellón Antonio
García Robledo le faltaban la
mitad de las duchas, las manetas de las puertas estaban en el
suelo, las líneas de la pista sin
pintar, las redes se caían. Todo
lo pusimos al día. Lo mismo
hicimos con el Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert.
Arreglamos el marcador, que
llevaba años roto. No entendemos porqué en el pasado mandato no se hizo este tipo de

mantenimiento de las instalaciones. Lo mismo sucede con
la vía pública y los parques.
Estamos haciendo muchos esfuerzos por mejorar lo que es
de todos.
-En este mandato se ha
avanzado hacia el nuevo ambulatorio. ¿Cuándo será una
realidad?
Como ayuntamiento hemos
dado todos los pasos para que
la Llagosta tenga un nuevo
ambulatorio. Ya hemos aprobado la modificación del Plan
urbanístico, sin el apoyo de
ICV-EUiA, que es el único
grupo municipal que no quiere un ambulatorio en el centro
del pueblo. Ahora depende de
la Generalitat. Yo creo que,
siendo positivo, en dos años
empezarán las obras. Nos merecemos este nuevo ambulatorio que será el doble de grande, más accesible y cómodo
para todos y todas.
-¿Qué va a pasar con la empresa municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni?
El anterior gobierno debería
explicar porqué no tenía en

cuenta las pérdidas en la contabilidad. Desde el principio
aprobaron cuentas en positivo cuando en realidad la
empresa perdía dinero todos
los años. Todo esto, lo estamos sabiendo por diferentes
auditorías contables que hemos encargado. Con la ley y
los estatutos de la empresa en
la mano, no tenemos otra opción que liquidar la sociedad.
Todos los servicios que presta
seguirán abiertos y funcionando con normalidad, como
el CEM El Turó. Los usuarios
seguirán disfrutando de unos
servicios de calidad porque
los trabajadores del CEM El
Turó seguirán siendo los mismos y ellos son los que aportan la calidad con su profesionalidad.
-¿Ya han decidido qué modelo se aplicará para gestionar
el servicio de suministro de
agua potable cuando acabe
la prórroga del contrato con
Sorea de aquí a unos meses?
Todavía no. Estamos esperando que nos llegue el estudio
que encargamos a la Diputación de Barcelona. Soy un

alcalde progresista y me gustaría tener el control directo del agua, pero tampoco lo
vamos a tener si el informe de
la Diputación nos indica que
nos saldría muy caro y que
habría que subir el recibo del
agua. Veremos qué dice el estudio y, si nos da viabilidad y
seguridad, a mí me gustaría
municipalizar la gestión del
agua. Pero no quiero adelantar acontecimientos. Me gusta mantener la serenidad y no
hablar de cosas que después
no sea capaz de cumplir.

“La Llagosta
tendrá un nuevo
ambulatorio
en el centro
del pueblo. Lo
merecemos “
-¿Todavía están abiertos a que
se incorpore algún grupo de la
oposición al gobierno local?
Yo siempre he dicho que en La
Llagosta la política se hace di-
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“Somos un gobierno muy
cercano a la ciudadanía”
recta con los vecinas y vecinas.
Lo que más importa son las
personas, el político-persona,
que se relaciona más allá de
cualquier partido político.
Empezamos la legislatura diciendo que todo el que viniese
a sumar sería bienvenido. Evidentemente sí que hay algunos
que han venido a sumar y hay
otros que suman poco o que
más bien se han instalado en el
no porque no y podría costar
mucho que entrasen a gobernar con nosotros. Sería necesario un cambio de actitud. Sí
que es verdad que dentro de la
oposición hay partidos que lo
ponen más fácil, partidos que
colaboran y que piensan en el
bien de La Llagosta desde su
propio criterio y hay otros que
están instalados en el no porque no e incluso llegaron a votar no a un nuevo ambulatorio
en el centro del pueblo. Hacen
una oposición destructiva.
-Ésta es su primera experiencia como concejal y alcalde.
¿Está siendo cómo esperaba?
Tengo buenos amigos que han
sido alcaldes y que son alcaldes
y que me habían comentado lo
que me esperaba, pero hasta que uno no lo vive no sabe
lo que es. El Ayuntamiento
de puertas hacia dentro es un
mundo que desconocía más
allá de lo teórico por así decirlo y ahora lo estoy viviendo. Está siendo muy bonito e
ilusionante. Lo hago porque
me lo creo. Porque creo que

sirve para algo, para mejorar
La Llagosta. Le estoy poniendo
mucho tiempo. Son 24 horas.
Yo creo que la gente en la calle
también está respondiendo a
esa cercanía y a la solución de
los problemas reales de los vecinos y vecinas. Y poco a poco
ir mejorando y recuperando
todo lo que este equipo de gobierno cree que iba a la deriva
en el tema de los equipamientos públicos, de las calles, de
nuestros parques y plazas y
que con todo el esfuerzo y toda
la ilusión del mundo lo estamos consiguiendo.

“Estamos
recuperando
todo lo que
iba a la deriva
en cuanto a
equipamientos y
vía pública”
-Usted es un alcalde joven.
¿Una muestra de que los jóvenes también están comprometidos?
En casa me enseñaron que, si
querías cambiar el mundo, había que ponerse las pilas. Desde
bien pequeño tenía la muestra
en casa de cómo poder cambiar
cosas a mejor. Tengo 33 años,
soy el segundo alcalde más joven
de la comarca y uno de los más

jóvenes de Catalunya. Creo que
es importante que los jóvenes se
impliquen en política. Siempre
hace falta la mirada de los jóvenes para mejorar las cosas
-¿Le paran mucho por la calle?
Sí. Me gusta mucho. La gente es
muy educada cuando me para y
me hacen muchas preguntas o
me explican problemas. Eso es
bueno. Que los vecinos y vecinas tengan interés por las cosas
de La Llagosta. Ésta es la mejor
política que existe. Cuando un
vecino o una vecina ve un problema y se lo dice directamente
al alcalde. Somos un equipo de
gobierno muy cercano a la ciudadanía. Todo aquel que tiene
un problema, que se puede solucionar, el Ayuntamiento lo
está solucionando.
-¿Cuáles son los grandes objetivos que se han marcado para
los dos próximos años?
Acelerar al máximo el tema del
ambulatorio. No podemos esperar más. Tenemos unos grandes profesionales en el CAP,
pero hace falta un nuevo edificio. Por otra parte, no podemos
caer de nuevo en la desidia y en
la falta de mantenimiento de lo
público. En breve, empezaremos la mejora de todos los parques infantiles con una subvención de la Diputación. Vamos
a instalar una pista multideportiva en el Parc Popular para
abrirlo al ocio de los jóvenes.
Seguir mejorando las plazas y
las calles. - 08centvint
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El balanç dels grups municipals
2 AÑOS DE CAMBIO A MEJOR EN LA LLAGOSTA
Durante estos 2 años, el pueblo ha cambiado mucho, y lo ha hecho a mejor, para
conseguirlo no hemos hecho más que trabajar, por un lado hemos ido arreglando
los estropicios económicos que hicieron en la pasada legislatura donde ya hemos
conseguido reducir los pagos pendientes en más de 1 Millón de Euros, gracias a una
buena gestión económica donde seguiremos reduciendo la desastrosa deuda de 4,1
Millones en Obligaciones Pendientes de Pago que nos dejó la anterior legislatura.
Por otro lado seguimos trabajando de forma incansable para mejorar nuestro pueblo
donde nuestros equipamientos y espacios públicos han dado un salto de calidad y
donde se ha podido ver una gran mejora estos dos últimos años. La lista es interminable
aún así nos gustaría recordar algunas cosas: hemos creado el portal de la transparencia,
hemos sacado el mercado de la puerta del instituto, hemos digitalizado el ayuntamiento
ahorrando dinero en fotocopias y recortando el tiempo de espera, hemos arreglado
aires acondicionados que llevaban años estropeados de instalaciones muy utilizadas,
hemos puesto al día los equipamientos deportivos, mejorado y ampliado servicios

públicos, reabierto el servicio de información juvenil, hemos realizado una poda
responsable, mejorado el sistema de limpieza, hemos cambiado todos los sopladores
a eléctricos sin ruido, hemos instalado nuevas papeleras y bancos, hemos asfaltado
calles, arreglado aceras, para ahorrar hemos cambiado muchas bombillas de farolas
a luces led, hemos construido un gosparc y nos hemos convertido en un municipio
cardioprotegido, pero lo mejor aún está por venir. Si en estos dos años La Llagosta ha
mejorado en estos dos que quedan aún lo hará más. Seguiremos manteniendo todos los
equipamientos para que podamos sentirnos orgullosos cuando los estemos utilizando,
invertiremos en mejorar los parques infantiles, tendremos una pista deportiva para
seguir abriendo el parque popular al deporte y ocio de los jóvenes, reformaremos la
calle estación, tendremos acabado las obras de mejora de la seguridad en la rotonda
del Pabellón AGR, asfaltaremos el párquing de arena de Pedro IV y muchas calles que
iremos mejorando. Y como no, seguiremos dando los pasos oportunos para tener un
nuevo ambulatorio en el centro del pueblo lo antes posible.

N’HEM PATIT ELS DOS PRIMERS ANYS PERDUTS DE LA LEGISLATURA VIRTUAL
Aquest mandat municipal passarà a la història com uns dels pitjors que ha hagut de
suportar la ciutadania de la Llagosta en democràcia.
Portem dos anys de legislatura i no sabem quin és el pla de mandat. El govern de dretes
del PP+PSC+PDCat no té un full de ruta que marqui l’actuació política. Això comporta
funcionar per inèrcia. La majoria dels departaments municipals no tenen directrius
clares i concretes i això acaba repercutint en el servei que reben els veïns i veïnes.
Governar implica prioritzar i prendre decisions. Quan no es tenen clars els objectius es
funciona a cop de xarxes socials, tapant forats i amb nyaps de forma continua (caldria
recordar-li al Sr. Alcalde que les seves responsabilitats no passen per estar obsessivament
pendent de Facebook i Twitter). Alhora genera l’obligació constant de retre comptes de
la gestió. El “govern de la transparència” ha rebut diversos requeriments i està massa
acostumat a no donar explicacions als plens, a eludir les preguntes de la ciutadania i
l’oposició, o simplement a escudar-se en els tècnics per no reconèixer les seves errades.
Tenim l’alcalde més irrellevant de la democràcia, que ni mana en el seu partit ni dirigeix

el govern. Els que de veritat manen o no tenen dedicació plena o simplement no
formen part del ple, portant a l’Ajuntament a la insigniﬁcança institucional. El govern
no ha volgut afrontar debats per afavorir la participació ciutadana amb el canvi de
ROM, els ha vetat, o bé amb la gestió del servei d’aigua treballant d’amagat una nova
privatització.
La desorientació està encaminant El Turó a una nova privatització i més deﬁciències
del servei abandonat en dos anys, sota excuses i mentides sobre l’empresa municipal
que el gestiona. A això cal afegir un augment dels impostos i taxes, dos pressupostos
aprovats tard i de forma incompleta vulnerant la llei, major endeutament del consistori,
paguem més tard als proveïdors, una festa major més cara i utilització vergonyant dels
mitjans públics per fer propaganda i mentir; en deﬁnitiva confondre l’Ajuntament amb
la teva propietat. Queden dos anys més, que seran durs, però tenim molt clar l’objectiu:
que l’esquerra transformadora de la Llagosta recuperi l’alcaldia al 2019, per fer política
amb majúscules.

LA LLAGOSTA 2015-2017 TRABAJANDO POR NUESTRO PUEBLO
El tiempo pasa muy rápido y en política más si cabe, hace nada estábamos enfrascados
en la campaña municipal de 2015 y han pasado ya dos años desde que tenemos
gobierno en La Llagosta. Desde la constitución de los Grupos Municipales pusimos
sobre la mesa diferentes propuestas unas fueron aprobadas y otras no, por intereses
políticos y personales de otros Grupos Municipales siempre hemos apoyado las
propuestas que mejoran la vida de nuestros vecinos presentadas por otros, eso es
trabajar para los ciudadanos con una oposición constructiva y exigente.
A lo largo de estos dos años, hemos hechos preguntas, ruegos y propuestas al Equipo
de Gobierno, siempre intentando aportar y conseguir mejorar las condiciones de vida
de todos los llagostenses. La verdad es que a veces la recepción ha sido bastante
escasa, en muchas ocasiones ha primado el seguidismo político hacia sus partidos, por
encima de las necesidades del pueblo por los Grupos Municipales. Nuestras propuestas
se dirigen a exigir transparencia, sanidad, educación, reformas locales entre otras:
- Medidas de transparencia de los cargos públicos, los grupos municipales y al

ayuntamiento.
- Para limitar la acumulación de los cargos políticos.
-Apoyo a las víctimas del terrorismo. -Rechazo a la resolución 263 / XI del parlamento
de Cataluña relativa al informe y conclusiones de la Comisión de estudios del proceso
constituyente. -Para limitar la actuación de las antenas de telefonía móvil. -Para
condenar y liderar la lucha contra el acoso escolar. -Para reclamar el pago de la deuda
que mantiene Generalitat de Cataluña con el ayuntamiento de la Llagosta. -Para limitar
gasto electoral la publicidad exterior y el uso de los medios de comunicación. -Para el
apoyo y bienestar social de las personas afectadas por la enfermedad celiaca. -Para
establecer un censo canino mediante el ADN.
Este ha sido parte de nuestro trabajo en estos dos primeros años, pero nos queda
mucho por hacer, el Grupo Municipal de Ciutadans estamos altamente comprometidos
con la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y lo demostramos trabajando
desde las instituciones haciendo política útil para todos los ciudadanos.
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El balanç dels grups municipals
2 ANYS DE GOVERN MUNICIPAL, 2 ANYS D’ESTABILITAT I CONFIANÇA
L’excepcionalitat dels temps en els quals vivim, on queden lluny les majories absolutes,
ens porten a la recerca de fórmules de govern que ofereixin estabilitat, conﬁança i,
sobretot, solvència en la gestió dels recursos públics. Amb aquesta premissa, el Partit
Popular de La Llagosta va decidir incorporar-se al govern municipal per passar a ocupar
les regidories de comerç, consum i participació ciutadana. D’una banda, cal valorar que
es van descartar les sumes impossibles i els “si però no”. Entenem que quan una força
política ofereix suport a un projecte ho ha de fer d’una manera implicada i amb les
responsabilitats de govern que pertoquen.
D’altra banda, la valoració d’aquests primers dos anys de mandat és, en qualsevol
cas, positiva: s’ha lluitat i se seguirà lluitant per optimitzar el pressupost municipal i
s’ha posat l’accent en assolir ﬁtes realitzables, fugint de plans ideològics convulsos
i anteposant les necessitats dels ciutadans a la clientela partidista i l’autopromoció.
Des del nostre espai, ens hem involucrat en revifar aquelles regidories tradicionalment
oblidades i estem procurant impulsar el comerç de La Llagosta en general i el Mercat

Municipal en particular. També cerquem i seguirem cercant noves fórmules de
participació ciutadana que assegurin la transparència i la pluralitat de veus existent al
nostre municipi.
Ens vam presentar a les eleccions municipals amb el ferm compromís de recuperar
la ciutat per les persones i amb aquesta premissa continuarem proposant i confegint
la nostra participació dins del govern municipal. Volem que els principis de l’ètica i la
coherència siguin els fonaments de les polítiques municipals de La Llagosta. També
volem seguir augmentant les partides relatives a pal·liar els efectes de la crisi, que
encara batega, per part d’aquells que més l’estan patint. De la mateixa manera, estem
i estarem al costat de la xarxa de comerciants i restauradors del nostre poble per evitar
que s’abaixi cap més persiana. Entenem aquesta com l’autèntica força de l’economia del
nostre municipi, que en bona mesura ens converteix en un punt de referència de l’àrea
metropolitana de Barcelona. Cal seguir avançant amb els llagostencs i llagostenques,
tenim molts motius per fer-ho!

LA NOSTRA VALORACIÓ HONESTA
Ja hem creuat l’equador de meitat de legislatura i a La Llagosta l’equip de govern
PSC-PP-PDCAT ha fet feina de tots colors. Serem honestos en la valoració. Coses
positives, que ﬁnalment s’ha donat llum verda a la futura construcció del nou C.A.P. en
col·laboració estreta amb la Generalitat, o l’aprovació deﬁnitiva del nou Pla Urbanístic
del Eix Riera de Caldes-Sud per part de la Generalitat que permetrà a La Llagosta en
un futur, reurbanitzar el sector de Can Pere Gil i tenir una futura estació intermodal de
mercaderies.
També destacar la millora de la rotonda de la Riera Seca i millora del camí a Can
Donadeu, obra subvencionada per la Diputació de Barcelona, a part d’això els típics
arrenjaments de carrers, millores en equipaments municipals, etc…
Coses dolentes a destacar…la possible disol.lució de la Societat Municipal Sòl i
Patrimoni que, d’entre altres, gestiona el CEM El Turó, societat que s’ha deixat morir
en els últims temps i que l’equip de govern actual no va voler actuar d’inici amb
diligència per trobar solucions. Les contínues pujades d’impostos municipals ( Rebuts

IBI, aigua, escombraries ), davant la falta de recursos el més fàcil és fer recaure el pes
recaudatori a sobre de les butxaques dels ciutadans, prou esquilmats per la perpètua
crisi. Com sempre ni un cèntim d’euro dels pressupostos per a Can Baqué, el nostre
únic llegat històric que resta al poble i que ﬁnalment caurà d’estat ruïnós, això sí, any
rera any pujen les partides destinades a “festejos populares”, un 56% aquest any, segur
que la gent agrairia més equipaments municipals d’ús públic o millor atenció social
que millors focs artiﬁcials a la festa major. Transparència i participació ciutadana son
conceptes que encara no tenen prou assimilats l’equip de govern, donçs no promou el
debat i la participació pública en molts casos ( nou R.O.M., remunicipalització o no del
servei de l’aigua, pressupostos participatius inexistents), a més de fer plens ordinaris
cada dos mesos i fer sempre els més importants ( Ordenances ﬁscals i Pressupostos )
extraordinaris i tancats a la participació del públic a la sala de plens. Mocions aprovades
en ple sense acabar d’executar. El projecte de camins escolars segurs abandonat. Un
Consell Escolar Municipal que no s’ha convocat mai, i més coses diríem...

FEM BALANÇ DE LA FEINA FETA A MITJA LEGISLATURA: COMPLIM LES PROMESES
És obligat rendir comptes de la feina feta quan s’arriba a l’equador de la legislatura:
Hem rebaixat els impostos a empreses que contractin treballadors; hem instaurat
multes a propietaris amb més de 500.000€ de patrimoni que tingui pisos buits més
de dos anys (bancs); hem baixat la ràtio de les escoles a 19 nens per aula (veníem de
28 nens a les classes i la normativa marca un mínim de 20); ara hi ha més seguretat
viària a l’entrada i sortida de les escoles mitjançant la presència d’agents cíviques i la
nova senyalització viària; hem elaborat el protocol d’actuació en cas de no recollida
d’infants a la sortida de l’escola; hem ampliat les beques menjador; hem congelat preus
a l’escola bressol i hi hem penjat el cartell de «complet» després de tres cursos amb
vacants; a l’Escola Municipal de Música, creixent i guanyant en qualitat, també hem
congelat preus; hem canviat l’orientació de l’Espai Educatiu: ara és obert a totes les
famílies de la població sense incrementar-ne el cost; hem retornat la subvenció anual
a les AMPES que governs anteriors havien suprimit; hem reubicat el mercat ambulant
dels dijous traient les parades de la porta de l’escola bressol i de l’Institut Marina, tal

com vam prometre; hem construït el Gos Parc; hem creat una ordenança per controlar
millor la tinença de gossos potencialment perillosos; hem implementat desﬁbriladors
a quatre ediﬁcis públics; hem treballat i aconseguit la certiﬁcació de seguretat contra la
legionel·losi a les instal·lacions que podrien haver estat de risc; i ja hem posat les bases
per començar a construir el nou Centre d’Assistència Primària (CAP).
Amb nosaltres, la Llagosta ha guanyat en seguretat, estabilitat i en transparència. A
l’antiga CDC, actual Partit Demòcrata (PDeCAT), la feina no només no ens espanta,
sinó que ens motiva per continuar endavant al servei del nostre poble, al servei de les
persones.
Hem fet moltíssima feina però no ens conformem. Vam entrar al govern amb la
promesa principal de treballar per la Llagosta i tirar endavant els projectes importants
que estaven aturats. I ho estem fent, estem complint les nostres promeses electorals.
Amb la vostra conﬁança, seguirem caminant cap al futur.
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URBANISME EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA VA VOTAR EN CONTRA DEL PUNT

GENT GRAN

Aprovat un tràmit més
sobre el nou ambulatori

Homenatge a tres persones
usuàries del Casal d’Avis

L’Ajuntament va aprovar el 26
de juny provisionalment, durant un ple extraordinari, la
modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbanística per permetre la construcció d’un nou ambulatori a
la nostra localitat. El punt va
servir també per desestimar
les al·legacions presentades
per Bartolomé Fraile, com
a responsable local d’Unión
Progreso y Democracia, a
l’aprovació inicial de la modificació.
El Ple va fer l’aprovació provisional amb els vots a favor del
PSC, CDC, PP i C’s i en contra d’ICV-EUiA. El regidor
d’ERC, Xavier Cols, no va assistir a la sessió. Ara, la Generalitat haurà d’aprovar de forma definitiva la modificació

del Pla General d’Ordenació
Urbanística. Després, l’Ajuntament cedirà els terrenys per
tal que el Departament de
Salut de la Generalitat pugui
encarregar el projecte i l’execució de les obres.
L’alcalde, Óscar Sierra, va demanar a ICV-EUiA que es
repensés el seu vot en contra.
“Estem vivim un moment
clau per a un projecte que permetrà millorar molt l’atenció
primària a la Llagosta”, va
afegir Sierra. La portaveu del
grup municipal d’ICV-EUiA,
Eva Miguel, va assegurar que
no havien rebut suficient informació sobre aquest tema
i va reclamar una discussió
més profunda “entre tots els
membres del Ple”. El regidor
d’Urbanisme, Raúl Valero, va

assegurar que “tenen tota la
informació; aquesta excusa
no és suficient per justificar
el no”.

Ple ordinari de juny
El Ple va aprovar per consens
el 29 de juny l’adhesió del nostre municipi al manifest Per
uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les
persones LGTBI. El document,
que ha estat impulsat per la
Diputació, té com a finalitat
garantir la igualtat de tracte de les persones LGTBI. El
text vol reforçar l’aposta per la
igualtat de les persones, sigui
quina sigui la seva orientació
sexual. La regidora d’Igualtat,
Conchi Jiménez, va agrair als
grups el seu posicionament en
aquest tema. - 08centvint

L’Associació de Comerciants
celebra el seu 25è aniversari
L’Associació de Comerciants i
Serveis (ACIS) de la Llagosta
celebrarà els seus 25 anys amb
un sopar el 8 de juliol. L’acte
tindrà lloc al Restaurant Vostra Vite a partir de les 21.30
hores. El preu del tiquet és de
25 euros. Les persones interessades a assistir-hi han de fer la
reserva directament en el res-

taurant. “Estem molt bé; l’anterior junta va fer una feina
molt bona i ara encarem un
nou cicle amb l’objectiu d’activar la participació del comerç”, ha explicat el president
de l’ACIS, Héctor Gil. L’entitat
vol posar en marxa diverses
accions, entre les quals hi ha
una campanya de captació de

socis i cursos. Durant aquest
mes de juliol, portarà a terme
una nova edició del Sona Comerç, on les botigues sortiran
al carrer. El dia 6, serà el torn
del carrer del Pintor Fortuny;
el 13, del carrer de Sant Josep;
el 20, de la plaça de la Concòrdia i el 27, de l’avinguda de
l’Onze de Setembre. - J. Cintas

María Ángeles Trifol Martínez, María del Pilar Pérez Martínez
i Rigoberto Ventura Domènec van rebre el 10 de juny un homenatge al Casal d’Avis organitzat per l’Agrupación de Jubilados
y Pensionistas de la Llagosta. L’entitat va preparar un refrigeri
per als tres, les seves famílies i un bon nombre de socis. - X.H.
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URBANISME LA GENERALITAT ES COMPROMET A BUSCAR UNA SOLUCIÓ AL CONFLICTE

SEGURETAT VIÀRIA

Reunió a tres bandes sobre
el contenciós de Valentine

Nous senyals de trànsit a
les entrades de les escoles

L’alcalde de la Llagosta, Óscar
Sierra, es va reunir el 14 de
juny a Barcelona amb l’alcaldessa de Montcada i Reixac,
Laura Campos, i el conseller
de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat, Josep Rull, per
parlar sobre el cas Valentine. A la trobada, realitzada a
petició de la Generalitat i de
l’Ajuntament de Montcada,
també van assistir el regidor
d’Urbanisme, Raúl Valero, i
altres representants del Consistori montcadenc i de la Generalitat. L’alcalde i el regidor
d’Urbanisme van mostrar novament el malestar de la Llagosta amb la Generalitat i amb

l’Ajuntament de Montcada davant del perjudici que va significar per a la nostra localitat
el trasllat de Valentine a Can
Milans.
Durant la trobada, l’Ajuntament de Montcada va demanar que l’Ajuntament de
la Llagosta retiri el recurs
contenciós-administratiu que
va presentar a finals de l’any
passat contra l’acord del Govern de la Generalitat pel qual
es va aprovar definitivament
la modificació puntual del Pla
General Metropolità a l’àmbit
de Can Milans, a Montcada i
Reixac, al sector on es troba
ubicada l’empresa Valentine.

Amb aquell recurs, el Consistori de la Llagosta donava continuïtat a les accions judicials
anteriors que van fer que el
Tribunal Suprem declarés nulla la modificació del Pla General Metropolità que requalificava la zona verda de Can
Milans en zona industrial.
“Continuarem defensant els
interessos de la Llagosta”, ha
indicat el regidor d’Urbanisme, que ha avançat que “no es
retirarà cap recurs”. El conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, es va comprometre
a continuar treballant per buscar una solució. - Juanjo Cintas

CULTURA EN TOTAL 35 PERSONES VAN MOSTRAR LES SEVES OBRES AL CENTRE CULTURAL

Exposició de l’alumnat de l’Escola
de pintura de la Casa del Pueblo
El Centre Cultural de la Llagosta va acollir durant el mes
de juny una exposició de l’Escola de pintura de la Casa del
Pueblo. S’hi van poden veure
una cinquantena de quadres
realitzats al llarg del curs pels
alumnes de l’escola, dirigida
per l’artista Anna Barcons. En
total s’exposaven obres d’uns
35 alumnes tant adults com
infantils. - X.H.

L’alumnat de l’Escola de pintura de la Casa del Pueblo.

Un dels nous senyals, al passeig del Pintor Sert.

L’Ajuntament de la Llagosta
va pintar a principis del mes
de juny uns nous senyals
de trànsit horitzontals a les
entrades dels centres educatius de la nostra localitat.
D’aquesta manera, es vol
alertar als conductors de la
proximitat d’escoles perquè

redueixin la velocitat dels seus
vehicles i garantir així una
millor seguretat viària. Els
senyals van ser pintats a prop
de les escoles Sagrada Família, les Planes, Joan Maragall,
Gilpe i Balmes i de l’Escola
Bressol Municipal Cucutras. 08centvint

POLÍTICA

Nova executiva local de les JSC. Melania Beltrán, al centre de
la imatge, és la nova primera secretària local de les Joventuts
Socialistes de Catalunya.

Actualitat

08centvint

I

Juliol 2017

11

CULTURA ERA LA PRIMERA VEGADA QUE PARTICIPAVA EN EL CERTAMEN LOCAL

Pablo Coronilla Padilla guanya
el Concurs de Cante Jondo
Pablo Coronilla Padilla, veí
de Xerès, es va proclamar l’11
de juny guanyador del 34è
Concurs de Cante Jondo Ciutat de la Llagosta. Era la primera vegada que participava
en el certamen llagostenc organitzat per la Casa de Andalucía. La final es va celebrar al
Centre Cultural.
Els altres dos següents classificats són dos veterans del
concurs: Antonio Peña, que
va ser segon, i José Antonio
Escribano, tercer. David Coronel, que va guanyar l’any
passat, va quedar en quarta
posició i Marcos Martínez va
ser cinquè.
Abans de començar l’actuació
dels cinc finalistes, van actua r
al Centre Cultural els quadres
de ball de la Casa de Andalucía. Antonio Fernández es
va encarregar de presentar a
cada un dels cantaors. El certamen estava dedicat aquest
any a José Sánchez, que porta
més de 30 anys formant part
del jurat del concurs i que ha
presidit el jurat de l’edició
d’aquest any.
El jurat ho va tenir molt difícil i prova d’això és la poca
diferència de punts entre tots
els cantaors. Finalment, Pablo
Coronilla Padilla va ser escollit guanyador del certamen.
En el seu palmarès destaca
el primer premi aconseguit
CULTURA

Pablo Coronilla, durant la final del Concurs de Cante Jondo.

l’any passat al Concurs Nacional de Cante Flamenco el
Candil de Manlleu. Padilla va
declarar que estava “molt satisfet, ha estat molt disputat
i el jurat s’ha decantat per
mi com s’hagués pogut decantar per qualsevol altre”.
A l’acte van assistir l’alcalde
de la Llagosta, Óscar Sierra; el
regidor de Cultura, Mariano
García; i el vocal de flamenc
de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC), Paco Garfia. També hi eren presents
representants de diverses entitats locals i d’associacions
andaluses d’altres poblacions.
El president de la Casa de Andalucía de la Llagosta, Juan
Antonio Illescas, va indicar
que el concurs és cada vegada

més gran i que l’Ajuntament
de la Llagosta és l’única institució que aporta diners. Illescas va destacar el gran nivell
del certamen d’aquest any i
que el Centre Cultural estava força ple. El president de
l’entitat considera que “això
és important per a nosaltres,
ja que fa que es vagi parlant
cada vegada més del Concurs
de Cante Jondo que organitza la Casa de Andalucía de la
Llagosta”.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va manifestar que
estava “molt content que es
continuï potenciant la cultura i donant sentit a part de
les arrels que tenim a la Llagosta, amb moltes persones
que procedeixen d’Andalusia”. - Xavi Herrero

L’ENTITAT HA RENOVAT LA SEVA JUNTA DIRECTIVA AQUESTA TEMPORADA

La Llagosta Club de Ball posa punt
ͤQDODOFXUVDPEXQDH[KLELFLµ
La Llagosta Club de Ball va
celebrar el final de curs amb
una exhibició de ball de saló i
sevillanes. L’acte va tenir lloc
l’11 de juny al Centre Cultural. La cloenda va comptar
amb diverses actuacions de
ball a càrrec d’una vintena
de membres de l’entitat llagostenca. “Va ser una jornada molt entretinguda fent
exhibicions de sevillanes i

balls de saló. També vam fer
un pica-pica per acabar l’acte
i la gent s’ho va passar molt
bé”, explica la secretària de La
Llagosta Club de Ball, Alicia
Martí.
Amb l’exhibició de ball, l’entitat va posar punt final a les seves activitats fins al setembre.
Aquest curs 2016-2017 ha estat
marcat pel relleu de la directiva anterior, que estava presi-

dida per Jaume Bonallach, que
continua com a president honorífic. La nova directiva està
formada pel president, Gaspar
Rodríguez; els vicepresidents,
Elías Lupiáñez i José Arias;
la tresorera, Manoli Daza; la
secretària, Alicia Martí i la
vocal, Pilar Cidraque. “Volem ser una entitat molt més
oberta al poble”, diu Martí. José Luis Rodríguez Beltrán
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CULTURA ELS ACTES TINDRAN LLOC DEL 7 AL 9 DE JULIOL AL PARC POPULAR

CULTURA

Alborada celebra la vintena
Festa de Santiago Apòstol

Èxit de l’activitat Poesies
des del meu balcó

La festa galega en honor a Santiago Apòstol arriba a la seva
20a edició. L’Agrupación Cultural Galega Alborada ha preparat una programació d’actes
que es desenvoluparà del 7 al 9
de juliol.
El divendres 7 de juliol, a les
20 h, tindrà lloc la tradicional
cercavila que acabarà a l’Ajuntament de la Llagosta amb la
hissada de la bandera gallega.
Aquest any, l’entitat convidada és la Irmandade a Nosa
Galiza de Mollet. A les 21.30
h, començarà al Parc Popular
l’actuació del grup celta Toxos
Folck i, a les 22 h, hi haurà la
gran revetlla amb Alborada

Flamenca. Dissabte, la festa
començarà a les 10.30 h amb
el IX Campionat de petanca
i la II Concentració de cotxes
clàssics. Aquest dia es farà la
paella de germanor.
A la tarda, tindran lloc les
primeres actuacions regionals
del cap de setmana (19 h) i, a
la nit, el ball anirà a càrrec de
l’orquestra Huracán
Diumenge, dia 9 de juliol, se
celebrarà a partir de les 12.30
h la processó amb l’Apòstol
Santiago, acompanyat de la
Banda de Gaitas de l’Agrupación Cultural Galega Alborada. La missa començarà una
hora més tard al Parc Popular.

Un moment de l’acte celebrat el 27 de juny.

La segona sessió de balls d’entitats regionals donarà inici a
les 18.30 h i els focs artificials
de fi de festa tindran lloc a les
22.30 h. - Xavi Herrero

CULTURA UN GRUP DE BALLARINS I BALLARINES DE L’ESCOLA VAN FER D’EXTRES AL FILM

La Room participa al rodatge d’una
pel·lícula de Fernando Colomo
L’Escola de Dansa La Room va
participar el 12 de juny al rodatge de la nova pel·lícula del
director Fernando Colomo,
La Tribu. El film està protagonitzat per Paco León i Carmen
Machi. En total, 25 ballarines
i ballarins de l’escola van encarregar-se de la coreografia
d’unes escenes gravades a Badalona. A més, un altre grup
va fer d’extres a altres escenes.

Els membres de La Room, amb Colomo, León i Machi.

Més d’un centenar de persones van assistir el 27 de
juny a l’activitat Poesies des
del meu balcó, una proposta
organitzada per la Biblioteca
de la Llagosta. El Taller de
poesia de la Biblioteca es va
encarregar del recital amb el
suport de l’Escola Municipal
de Música de la Llagosta. Les
persones que van assistir-hi
van escoltar els poemes recitats per veïns i veïnes des de
diversos balcons de la nostra
localitat.
El responsable de la Biblioteca de la Llagosta, Àngel
Fernández, es va mostrar
molt satisfet amb el desenvolupament de la primera edició de l’activitat Poesies des
del meu balcó. Fernández va
declarar que volen “que la
cultura no quedi només a la
Biblioteca, sinó que surti al
carrer i arribi a quanta més

gent millor”. El recorregut es
va iniciar al carrer de Jaume I
i va continuar pels carrers del
Doctor Fleming, de Sant Pau i
de Santa Rosalia.

Balcó de l’Ajuntament
Es van poder escoltar des
dels balcons 23 obres creades
per les membres del Taller de
poesia. La primera es va recitar des de la finestra de la
Biblioteca, al carrer de Jaume
I. El recorregut va finalitzar
al balcó de l’Ajuntament. Allà
es van poder escoltar altres 23
poesies més.
L’alcalde de la Llagosta,
Óscar Sierra, va assegurar
que l’activitat Poesies des
del meu balcó es tornarà
a repetir. Sierra també va
felicitar la Biblioteca de la
Llagosta i el Taller de poesia
per l’organització d’aquesta
activitat. - 08centvint
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Taller per millorar
la riera de Caldes

Primer llibre de
Sergio Fernández

Una vintena de persones van participar el
4 de juny al taller sobre la millora de la riera de Caldes promogut per diversos municipis
de l’entorn d’aquest espai fluvial i el grup de
recerca de Regeneració de Territoris Intermedis, format per investigadors de la Universitat
Internacional de Catalunya i de la Universitat
de Girona. El taller s’emmarca en el projecte
Viu la riera! Aquesta era la segona sessió del
projecte i portava per nom Repensem la riera!
Avui dijous, a les 19 hores es farà a Can Pelegrí
un tercer taller de seguiment de les propostes
de millora de la riera de Caldes i conèixer quines d’elles es poden tirar endavant.

El llagostenc Sergio Fernández Bertolín va
presentar el 21 de juny a Can Pelegrí el seu
primer llibre, Vint excursions a prop del mar.
És una guia que uneix el món de la muntanya i el mar amb vint rutes per indrets de la
Costa Brava, Costa Daurada, comarques del
Barcelonès, Maresme, Garraf i les Terres de
l’Ebre. “He volgut fer rutes per caminar per
la muntanya, però que puguin acabar amb
una capbussada en la platja. Són totes rutes
fetes amb la meva experiència i són aptes per
a tots els públics”, va explicar Fernández, que
va tenir la idea de fer el llibre fa un any i Cossetània Edicions va acceptar la proposta. - J.L.R.
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SOLIDARITAT

CULTURA

Aspayfacos
prepara un
calendari

En marxa, el 17è
Concurs Estatal
GH)RWRJUDͤD

Aspayfacos està preparant
un nou projecte: Tots els mesos estem amb tu. Es tracta
d’un calendari que mostra,
mes a mes, imatges de les
visites que han realitzat les
persones amb diversitat funcional de l’entitat a diversos
establiments comercials de
la Llagosta.
El projecte pretén fer més
visible l’associació entre la
ciutadania. La idea sorgeix a
partir dels tallers de cohesió
i convivència que va organitzar l’any passat. Ara, ha
donat un nou pas i, en collaboració amb botigues, està
elaborant tot un seguit de fotografies per al calendari solidari. La intenció és tenir-lo
enllestit al mes de setembre.
- Xavi Herrero

El Foto-Club la Llagosta ha
convocat el 17è Concurs Estatal de Fotografia La Llagosta. Les obres es poden
presentar fins al dia 5 de setembre a Can Pelegrí o per
correu, a l’apartat de correus
32 de la nostra localitat. Com
l’any passat, també es poden
enviar a través de la plataforma digital yolomando.com.
El certamen té dos temes,
lliure i la Llagosta. Per a les
dues categories, les fotografies poden ser tant en blanc
i negre com en color. El concurs accepta imatges realitzades amb qualsevol tècnica
fotogràfica. Al certamen no
es poden presentar obres
premiades a altres concursos
organitzats pel Foto-Club la
Llagosta. - X.H.
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L’ENTITAT

¿Qué le ha parecido el
Concurso de Cante Jondo?

ALEJANDRO PANIAGUA

ANTONIO CORONILLAS

Esportiva

Entidad Dominó La Llagosta
MÉS DE DEU ANYS JUGANT PER PARELLES

DAVID CID

JAVIER PORTERO

ENCARNA MOREJÓN

JUAN CLEMENTE

Fa disset anys que a la Llagosta se celebra una lliga de
dòmino que compta amb la
participació de diverses entitats. El volum que va anar
adquirint aquesta competició va fer que un temps
després, concretament l’any
2006, un grup de persones
decidís crear l’Entidad Dominó La Llagosta. Les persones
sòcies d’aquesta entitat participen com les de qualsevol
altra de les associacions que
formen part de la Lliga, però
és la seva junta la que porta el pes organitzatiu de la
competició.
L’entitat va anar creixent any
rere any, arribant a tenir 710
socis en el temps que tenia
la seu al bar del Parc Popular. Després de passar per
diversos espais, l’associació
està ara al Bar El Parque.
Allà desenvolupa la seva activitat, amb tornejos socials,
el Dia del soci i altres actes.
La principal raó de ser de
l’Entidad Dominó La Llagosta és la Lliga de Dòmino. Vuit
associacions formen part
d’aquesta competició, que
compta amb 120 jugadors.

Durant sis mesos, d’octubre
a març, es disputen les partides als locals socials de
les entitats. Això suposa un
gran moviment de persones
durant tots els matins dels
dissabtes, que es tradueix
en una font d’ingressos per
a les associacions que tenen
servei de bar.
Però a més d’aquesta competició, l’Entidad Dominó La
Llagosta realitza altres activitats, com les sortides a al-

La principal
raó de ser de
l’Entidad és
organitzar la
Lliga de dòmino

tres poblacions com Cornellà
o Santa Perpètua de Mogoda. A la Festa Major organitza un torneig de dòmino i un
altre d’escacs. Precisament
els escacs han estat una de
les assignatures pendents
de l’associació. La manca de
gent que vulgui fer-se responsable d’aquesta proposta de secció ha fet que no es
passi d’organitzar el torneig
de Festa Major a algun tipus
de competició més estable.
El principal objectiu de
l’associació és aconseguir
una seu pròpia que li permeti ampliar les activitats. Com
altres entitats, aquesta també té la necessitat d’un canvi
generacional. Les persones
que estan al capdavant de
la junta estan buscant algunes persones que agafin el
relleu per garantir la seva
continuïtat.

FITXA
Any de fundació: 2006
Nombre de socis: 210
Xarxes socials: http://dominollagosta.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/domino.lallagosta
Adreça: Plaça de la Concòrdia, 1 (Bar El Parque)

Espai obert
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Cartipàs municipal

TEMPS DE MEMÒRIA

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

PP
gmpp@llagosta.cat
Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

Anys 1987/1988, aproximadament
A partir de la seva construcció es coneixia la zona com a Grup VECASA o
simplement els blocs de la VECASA. A partir del 1980 es posen noms als
diferents espais entre aquests blocs. A la fotografia, la zona de la plaça de
Catalunya. En primer terme, la instal·lació coneguda popularment com
“el transformador”.
Fotografia procedent de l’Arxiu Municipal de la Llagosta

PDeCAT
gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta
Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

ICV - EUiA
gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta
Alberto López Rodríguez, Virginia Jiménez Pueyo,
Jesús Ríos Santos, Jordi Alonso Fumadó i
Eva Miguel Guerrero

CARTES
El CFA La Llagosta celebra
amb un sopar el final de curs
i l’èxit d’aprovats
L’oportunitat de formarse al llarg de la vida, per a
les persones adultes, sovint
es tracta d’una segona
oportunitat ja que durant la
infància o joventut no van
poder completar els seus
estudis. Però en altres casosmés freqüents del què ens
podríem pensar- es tracta de
la primera oportunitat per
formar-se acadèmicament i
com a ciutadà/na de ple dret.

En una societat tan complexa
on els ciutadans s’interessen
pels elements que condicionen
la qualitat de vida i benestar,
creiem i estem convençuts que
la formació ens fa de pont cap
a la millora d’aquests elements
així com també ens fa de pont
cap el món laboral o millora
professional.
Els resultats acadèmics dels
diferents cursos han estat
molt favorables. Quant als
alumnes que s’han presentat
a les proves d’accés a cicles
formatius de grau mitjà i
superior així com també de
l’accés a la universitat, aquest
curs que acaba de finalitzar

ha estat un èxit, amb un
92% d’aprovats. Aprofitant
aquest espai volem felicitarlos i desitjar-los molts més
èxits en el seu nou camí, tant
professional com acadèmic.
I com és habitual, el 16 de
juny, el CFA La Llagosta va
celebrar un sopar de comiat
del curs amb una participació
de 123 persones.
Bon estiu, i fins setembre!
Centre de
Formació de Persones
Adultes de la Llagosta

C’s
gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta
Jorge Sabanza Jiménez i Jorge Sabanza Rodríguez

ERC

gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta

Xavier Cols Motoso
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Ciutadans

PRESUPUESTO Y BUENA GESTIÓN

TRANSPARENCIA DE CEMENTO

A FAVOR DE LAS MEJORAS

El presupuesto es uno de los temas más importantes
y de mayor trascendencia para la vida del Ayuntamiento y la capacidad que tenemos para prestar los
servicios, para mejorar nuestras calles, nuestras plazas, nuestros equipamientos.
Este año volvemos a hacer un presupuesto donde
somos especialmente cuidadosos con cada uno de
los euros que gastamos, donde habrá un potente
incremento en las inversiones para nuestro pueblo,
porque es hora de que los vecinos y vecinas vivan en
La Llagosta que se merecen.
Todas esas mejoras que se van a poder ver próximamente en La Llagosta son gracias a una excelente
gestión económica. Cuando llegamos al gobierno
encontramos 4,1 Millones de euros de pagos pendientes. Durante la pasada legislatura con el gobierno de ICVEUiA las obligaciones pendientes de pago
iban creciendo sin freno, año a año, poniendo en
peligro la viabilidad económica del ayuntamiento,
si no se hubiese actuado. No ha sido hasta nuestra
entrada que hemos puesto orden y en solo media
legislatura hemos conseguido reducir los pagos
pendientes a 2,9 Millones de euros. Nunca entendimos qué hicieron con el dinero. Nosotros en cambio
además de las mejoras que estamos haciendo en el
pueblo, que son visibles para todos, conseguimos
recortar las deudas.

Dos años de legislatura, toca hacer balance. Nuestro
maravilloso gobierno de derechas dedica los
recursos públicos a editar un panﬂeto a todo color
y en papel satinado sobre las “mejoras” realizadas en
nuestro municipio. Un panﬂeto donde las políticas
sociales no están, simplemente porque no se hacen.
Dónde el proyecto político no está, simplemente
porque no lo tienen. Dónde no aparecen los costes
de las obras ni de dónde proviene ese dinero,
simplemente porque no les da la gana.
Els PSC sigue utilizando el dinero público para su
propaganda partidista, con la complicidad absoluta
del PdCat y el PP, brazos de madera de un gobierno
sin rumbo. ¿No es el 08120 el boletín municipal?
¿Porqué no lo han hecho allí? Si el PSC quiere
propaganda, que se la pague de su bolsillo.
Pero eso sí, se acaba de aprobar provisionalmente
un presupuesto “ajustado” y “real” según el equipo
de gobierno, de más de 11 millones de euros, dónde
está claro que seguirán apostando por el cemento y
las labores de mantenimiento urbano, solo hay que
ver las inversiones. Un presupuesto ilegal, sin toda
la documentación, dónde se reﬂeja que algunos de
los gastos, los pagamos la ciudadanía de la Llagosta
con la subida de los impuestos por segundo año
consecutivo… Qué cara más dura! Más dura que el
cemento que tanto les gusta!

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Municipales son el instrumento más importante que
tienen los Ayuntamientos para tomar decisiones
que afectan de manera directa a los ciudadanos.
Unos presupuestos condicionados a los ingresos
para solucionar los problemas del pueblo y sus vecinos, que no suelen contentar a todos como dice el
refrán “No llueve a gusto de todos”. No es habitual
que los partidos en la oposición voten a favor de los
presupuestos municipales. En este sentido manifestamos que la tarea de una oposición responsable es
aportar propuestas que mejoren la calidad de vida
de las y los Llagostenses, y con esta premisa nos hemos planteado las negaciones de estos presupuestos. Después de varias reuniones ha destacado el
dialogo, así como nuestro voto de conﬁanza en las
mejoras que se han propuesto para el municipio por
parte de nuestro Grupo Municipal de Ciudadanos,
las cuales han sido estudiadas y aceptadas por el
equipo de gobierno. Sabemos que no todo se puede
hacer de hoy para mañana, pero sí a medio y corto
plazo. Por eso nuestro posicionamiento a favor de
los presupuestos de la Llagosta. El votar a favor es
una muestra de conﬁanza, pero pedimos al equipo
de gobierno reﬂexión y debate para atender las demandas de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida
de los vecinos y de nuestro pueblo.

Partit Popular

Esquerra Republicana
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu
Català

LA CIUTAT: PER LES PERSONES

PRESSUPOST 2017 POLÈMIC

SEMPRE ENDAVANT

A mig camí entre la satisfacció d’haver aprovat els
millors pressupostos possibles en aquests moments
i amb l’anhel de seguir millorant i esmenant aquests
de cara a un futur, des del nostre grup municipal
volem seguir apostant per l’acord. D’una banda,
estem davant d’un pressupost ajustat i realista
amb la situació en la qual vivim, però que alhora
aposta per les inversions en aquells aspectes més
estructurals del nostre municipi. D’altra banda, i com
ja ens vam comprometre en campanya, s’aposta per
les partides vinculades als serveis socials, posant
molt èmfasi en qüestions tan sensibles com la
pobresa energètica, la igualtat i l’ocupació. Volem
celebrar la voluntat política i d’acord que han
mostrat els grups municipals que conformen l’equip
de govern, així com el de Ciutadans: s’ha realitzat
un exercici de responsabilitat i coherència. Són uns
pressupostos que aposten clarament per posar als
llagostencs i llagostenques al capdavant, i procuren
donar resposta a les necessitats que assegurin
l’accés a l’estat del benestar. Seguirem lluitant per
recuperar la ciutat per les persones!
Per últim, volem aproﬁtar aquestes línies per
desitjar-vos unes bones vacances d’estiu. Enguany
nosaltres seguirem treballant de manera activa i ens
podreu trobar via e-mail: ppclallagosta@gmail.com
o bé, al Twitter: @PPCLaLlagosta.

A mitjans del passat mes de juny es va aprovar
inicialment en ple extraordinari el pressupost
municipal per a l’any 2017, cal remarcar que per
segón any consecutiu no es van incloure els comptes
de la societat municipal SOL I PATRIMONI, fet
d’obligat compliment tal com marca la Llei 2/2004
d’Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990 de 20
d’abril. Que l’equip de govern encarregués en el
seu dia una auditoria externa per evaluar l’estat de
comptes de la societat municipal, i tenen tot el dret
de fer-ho, no eximeix però de complir amb les citades
lleis i presentar un pressupost general total. Aquest
fet, unit a que el nostre grup municipal no va rebre
per part de l’equip de govern tota la documentació
pressupostària sencera ﬁns a poques hores abans
del mateix ple, sense temps material de treballar ni
avaluar rés, va fer decidir amb tota la raó, el nostre
vot negatiu al pressupost 2017. Vostè signaria un
contracte sense llegir el contingut abans? Donçs
això…
Per altre banda el fet de votar negativament no vol dir
necessàriament, com és vol fer creure, que estiguem
en contra també de la resta del pressupost, com en
programes de benestar i serveis socials, foment de
l’ocupació o inversions per exemple, però des de
ERC ens semblava prou greu aquests dos fets com
per votar en contra.

A aquest darrer ple ordinari del mes de juny, ha
passat la petició de canvi de nom oﬁcial del nostre
grup municipal. Ens vam presentar a les eleccions
com a Federació Convergència i Unió. Un cop la
Federació es va acabar i ens vam separar d’Unió
Democràtica, vam passar a ser només el partit que
sempre havíem estat, Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC).
El passat mes de juliol de 2016, CDC es va dissoldre
com a partit i va néixer la nova força política Partit
Demòcrata Europeu Català, PDeCAT.
Seguint el que marca el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, no s’estableix cap
regulació que impedeixi modiﬁcar la denominació
d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no es
diu tampoc que els grups polítics municipals hagin
d’adoptar el mateix nom que els partits, federacions,
etc.
Així doncs, amb la voluntat d’adaptar-nos a la
realitat, a partir del passat dijous 29 de juny, el nostre
grup municipal continua treballant, com sempre ha
fet ﬁns ara, però amb ganes i nom renovats.
Per últim, tenint en compte que ja som a juliol, a
tots aquells que agaﬁn les vacances aquest mes o
més endavant, us desitgem un bon estiu. Nosaltres,
mentrestant, seguim a la vostra disposició.

FAMILIARS
7, 8 i 9 juliol
FESTA DE SANTIAGO
APÒSTOL
Lloc: Parc Popular. Organitza: Agrupación
Cultural Galega Alborada

13 juliol
De 17 a 19 h
GIMCANA PER LA LLAGOSTA. Comptarà amb
diferents proves per tot el poble. Per a grups
d’amics o famílies.
Lloc: Sortida des de la plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Nou Casal

INFANTILS
11 juliol
Dimarts
A les 17.30 h
TALLER INFANTIL
Descobrim Roald Dahl i els seus contes
Activitat recomanada per a infants
a partir de 7 anys
Lloc: Sala exposicions de Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

12 juliol
Dimecres
A les 16.30 h
CINEMA INFANTIL
¡Canta!, de Garth Jennings i Christophe
Lourdelet
Amb crispetes i aire condicionat!
Lloc: Sala exposicions de Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

15 juliol
Dissabte
SALTATS COLOURS FESTIVAL 3
- 17 h, recollida de material
- 18 h, actuació de Bollywood
- 19 h, Holi Festival
Venda anticipada a Tejanos 85 (horari
comercial) i Sede Saltats c. de Sant Pau, 8
(divendres de 19 a 22 h) Lloc: Plaça de la
Sardana. Organitza: Colla dels Saltats

20 juliol
Dijous
De 17 a 19 h
FESTA DE L’ESCUMA
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Nou Casal

21 juliol
Divendres
A les 20 h
ROLLING DISCO Vine a patinar amb música
Col·labora: Saltats i VIP’S
Lloc: Pati Escola Joan Maragall
Organitza: Club Patí la Llagosta

18 juliol
Dimarts
A les 17.30 h
22 juliol
TALLER INFANTIL Personalitza el teu llapis
Dissabte
per a l’estiu.
A les 22 h
Activitat recomanada per a
CINEMA A LA FRESCA Rogue one:
infants a partir de 5 anys
Lloc: Sala Infantil Biblioteca
una historia de Star Wars.
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

25 juliol
Dimarts
A les 17.30 h
TALLER INFANTIL
Descobrim Gianni Rodari i els seus contes
Activitat recomanada per a
infants a partir de 7 anys
Lloc: Sala exposicions de Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

26 juliol
Dimecres
A les 16.30 h
CINEMA INFANTIL Kubo y las dos cuerdas
mágicas, de Travis Knight
Amb crispetes i aire condicionat!
Lloc: Sala exposicions de Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

t
www.llagosta.ca
go
alla sta
/ajuntamentdel
@AjlaLlagosta

Lloc: Plaça de la Sardana

5 agost
Dissabte
A les 22 h
CINEMA A LA FRESCA ¡Canta!, de Garth
Jennings i Christophe Lourdele
Lloc: Plaça de la Sardana

JOVES
15 juliol
Dissabte
de 22 h a 5 h
CONCERTS amb l’actuació dels grups Immorgon, Estrés, The Happy Funeral i Tootenso
Lloc: Parc Popular
Organitza: La Llagosta Brava

21 juliol
Divendres
A les 20 h
ROLLING DISCO Vine a patinar amb música
Col·labora: Saltats i VIP’S
Lloc: Pati Escola Joan Maragall
Organitza: Club Patí la Llagosta

ADULTS
21 juliol
Divendres
A les 22 h
LICEU A LA FRESCA
Opera «Il Trobatore», de G. Verdi amb el Gran
Teatre del Liceu de Barcelona
Lloc: Parc Popular

ESPORTIVES
12 juliol
Dimecres
A les 18 h
ESPORTS ALTERNATIUS AL CARRER: GOLF
Lloc: Parc Popular
Organitza: CMEELL

-Infantil (nens/es de 6 a 15 anys):
De dilluns a divendres de 17.30 a 18.15 h
De dilluns a divendres de 18.15 a 19 h
Lloc: Complex Esportiu Municipal El Turó
(Piscina Coberta)

TALLER D’ANGLÈS PER A VIATGERS
29 de juny i 6, 13, 20 i 27 de juliol
De 19 a 20 h
Lloc: Sala exposicions de Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta
i Llagosta Language Center

TALLER DE MAQUILLATGE D’ESTIU
a càrrec de Zaahira Vilchez.
Dilluns, 3,10, 17 i 24 de juliol
De 17 a 18 h
Inscripcions a la Biblioteca
Places limitades
Lloc: Tercera planta de Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

19 juliol
TALLER DANSA CONSCIÈNCIA
Dimecres
6 de juliol i 20 de juliol
A les 18 h
ESPORTS ALTERNATIUS AL CARRER: CRIQUET De 16 a 17.15 h
Lloc: Parc Popular
Organitza: CMEELL

22 i 23 juliol
Dissabte i diumenge
24 HORES DE FUTBOL SALA CATEGORIA
SÈNIOR
Lloc: Poliesportiu Antonio García Robledo
Organitza: CD La Concòrdia

ACTIVITATS
PERMANENTS
MOSTRA DE TURISME 2017
Del 15 de maig al 20 de juliol
De 17 a 20 h (de dilluns a dijous)
De 10 a 13 h (dimecres)
Lloc: Servei d’Informació Juvenil Planta
baixa de Can Pelegrí

CAMPUS D’ESTIU 2017
Del 26 de juny al 4 d’agost (6 setmanes)
i del 28 d’agost al 8 de setembre (2 setmanes)
- Campus:
Matí de 9 a 13 h
Tarda de 15 a 17 h
- Servei Acollida:
Matí de 8 a 9 h
Migdia de 13 a 14 h
Tarda de 17 a 18 h
-Servei menjador de 13 a 15 h
*Contractació per setmanes
Lloc: Complex Esportiu Municipal El Turó

PATIS OBERTS A LES ESCOLES LES PLANES
I JOAN MARAGALL
Del 3 al 28 de juliol
De 18 a 21.30 h (de dilluns a divendres)
Vine a jugar i fer esport
CURSOS DENATACIÓ - ESTIU 2017
Del 26 de juny al 22 de juliol
-Nadons (nens/es de 0 a 36 mesos):
Dissabtes de 12.15 a 13 h
-Bressol (nens/es de 3 a 5 anys):
De dilluns a divendres de 10 a 10.45 h
De dilluns a divendres de 17.30 a 18.15 h

Dansa amb les emocions i gaudeix del
moviment. Lloc: Can Pelegrí
12 € les dues sessions

TALLER DE DIBUIX RÀPID
Dijous, 6, 13, 20 i 27 de juliol
De 17 h a 18 h
Vine a la Biblioteca i emporta’t el teu retrat
fet al carbó. A càrrec de Miquel Anglès.
Cal inscripció prèvia
Lloc: Tercera planta de Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

TALLER GRUP DE SUPORT I CREIXEMENT
PERSONAL PER A DONES
13 de juliol i 27 de juliol
De 16 a 17.15 h
Espai per potenciar l’autoestima,
l’afectivitat i l’apoderament
Lloc: Can Pelegrí. Activitat gratuïta

CAMPUS ESTIU J.H. LA LLAGOSTA
Del 28 d’agost al 7 de setembre
(Dies feiners)
Organitza: Joventut Handbol La Llagosta
Lloc: CEM Turó i Edifci Nord de l’Escola
Sagrada Família de la Llagosta

CAMPUS MULTIESPORTIU
Del 28 d’agost al 8 de setembre
Horaris de 9 a 13.30 h
Acollida de 8 a 9 h i de 13.30 a 15 h
Activitats esportives i lúdiques per a nens i
nenes de 5 a 14 anys
Es pot inscriure per setmanes. Inscripwww.aitevo.com. Lloc: Poliesportiu Antonio García Robledo i Camp Municipal de
Futbol Joan Gelabert

Amb la col·laboració de:
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El FS Unión Llagostense cau
HQODVHPLͤQDOGHOD)LQDO)RXU

FUTBOL SALA

El primer equip del Fútbol Sala Unión Llagostense,
que afrontava la Final Four de la Nacional Catalana
FRPDSULPHUFODVVLͤFDWGHODOOLJDUHJXODUYDTXHGDU
HOLPLQDW HQ VHPLͤQDOV (OV OODJRVWHQFV YDQ FDXUH

Iván Beas ha deixat de ser
l’entrenador del primer
equip del Club Deportivo la
Concòrdia. El tècnic va comunicar la seva decisió a la
directiva després d’assolir
la permanència a la Segona
Divisió Nacional en l’última jornada del campionat.
Un cop acabada la temporada, l’entrenador es va reunir
amb la plantilla i part de la
directiva per informar-los de
la seva decisió, que respon a
motius personals. “Ha estat
una temporada dura, en la
qual hem aconseguit la permanència, però no com jo
hagués volgut”, admet Iván
Beas, que assegura que ara
per ara “no tornaré a entrenar. Porto molts anys vinculat al futbol sala i a partir
d’ara ho faré com a seguidor”.

El Fútbol Sala Unión Llagostense va quedar eliminat en
semifinals de la Final Four de
la Nacional Catalana, la màxima categoria de la Federació
Catalana de Futbol Sala, que es
va disputar a Tiana els dies 3 i
4 de juny. L’equip de la nostra
localitat va perdre la semifinal
que va jugar contra el Montsant Sala5 en la tanda de penals (3-2). Abans de començar
la semifinal, es va fer un minut
de silenci per la mort en accident de trànsit d’un jugador
del Tiana, Jonathan Garrido.
El Montsant Sala5, que havia
quedat quart en la fase regular, va sorprendre el FS Unión
Llagostense amb una gran de-

Al final del temps
reglamentari es va
arribar amb el resultat
d’empat a un gol
fensa durant tota la semifinal
que va noquejar l’atac dinàmic
dels llagostencs. Durant la primera part, el Montsant Sala5
va portar la iniciativa gràcies
al bon joc d’Álex Maqueira,
que va ser un veritable malson
per a la defensa llagostenca.

en la tarda de penals contra el Montsant Sala5 de
%DUFHORQD GHVSU«V TXH V̵DUULE«V DO ͤQDO GHO WHPSV
reglamentari amb empat a un gol. El Tiana va guanyar
ODͤQDOSHUDLHVYDSURFODPDUFDPSLµGHOOLJD
botzina final, va conduir una
pilota dins de l’àrea i va posar
l’empat definitiu.
El compromís va acabar en la
tanda de penals. El Montsant
Sala5 va estar més encertat i
va guanyar 3 a 2. Per banda
llagostenca van marcar José
Ángel Venero i Marc Fábregas, mentre van fallar David
Soria i Alberto Núñez, que va
xutar el darrer penal.

Homenatge al FS Iniciativa

Una acció del partit contra el Montsant Sala5.

De les botes de Maqueira, van
néixer les millors oportunitats
del Montsant, que es va trobar
en dues clares ocasions amb
Abraham, molt encertat sota
els pals. El conjunt llagostenc
no va estar còmode en tot el
partit.
La Unión Llagostense va despertar poc abans del descans
amb bones accions entre Marc
Fábregas i David Soria, que no
van tenir sort de cara el gol.
José Ángel Venero va gaudir
d’un xut que va marxar una
mica desviat. La bona feina
llagostenca es va veure trun-

cada en els primers minuts de
la represa, quan el Montsant
Sala5 va marcar amb un xut
potent de Ramón. Els barcelonins es van beneficiar de les
queixes dels llagostencs per
una falta no assenyalada i es
van plantar davant del porter
llagostenc per posar el 0 a 1.
Amb el marcador en contra,
els de José Manuel Poyato van
saber reaccionar intentant ser
protagonistes i es van veure
els millors moments dins de
la pista. Fábregas va protagonitzar les ocasions més perilloses. Tres minuts abans de la

El Fútbol Sala Unión Llagostense va tancar la temporada
el 17 de juny amb un homenatge a l’equip juvenil del
Fútbol Sala Iniciativa, que la
campanya 1991-1992 va ser
campió de la Copa d’Espanya.
L’activitat va constar d’un partit amistós al CEM El Turó entre el sènior del FS Unión Llagostense i alguns jugadors que
van pertànyer al FS Iniciativa.
En acabar el partit, el FS
Unión Llagostense va lliurar
una placa commemorativa a
un dels directius històrics del
FS Iniciativa, Antonio Merino.
També va donar una medalla
a tots els jugadors assistents. A
banda del partit d’homenatge,
també van jugar els equips de
la base. - José Luis Rodríguez

Iván Beas deixa
la banqueta del
CD la Concòrdia

Busquen nou entrenador
La directiva volia renovar al
tècnic. Tot i això, ha respectat la seva decisió. “Volíem
que continués el projecte la
propera temporada. Respectem la seva decisió i ara
la secretaria tècnica ja està
buscant nou entrenador”,
ha dit un dels directius, José
Luis Gutiérrez, que es mostra
il·lusionat amb el projecte de
cara la propera temporada:
“donarem continuïtat a l’actual plantilla”. - José Luis
Rodríguez Beltrán

HANDBOL EL LLAGOSTENC VA MARCAR QUATRE GOLS EN LA FASE FINAL DE LLEÓ

Antonio García, campió de la Copa
del Rei amb el FC Barcelona Lassa
Antonio García Robledo es va
proclamar l’11 de juny campió
de la Copa del Rei amb el Futbol Club Barcelona Lassa. El
llagostenc va jugar el seu darrer partit amb el Barça, club al
qual va arribar com a cedit, i
va posar punt final a aquesta
curta estada al club blaugrana
amb dos títols importants, la
Lliga Asobal i la Copa del Rei.

En la final de l’11 de juny, els
blaugrana es van imposar al
Naturhouse la Rioja per 29 a
34. És la quarta Copa del Rei
seguida per a l’equip que entrena Xavi Pascual i la 21a de
la seva història. Al descans,
el resultat era d’empat a 14. A
la segona part, el Barça es va
acabar imposant per la major
qualitat dels seus jugadors.

La fase final de la Copa del Rei
es va disputar durant tot el cap
de setmana a Lleó. En les semifinals, el Barça va eliminar
el Fraikin Granollers amb un
marcador de 23 a 37. Antonio
García Robledo va marcar els
quatre gols que va fer en la
fase final en aquell partit. En
quarts, els blaugrana s’havien
desfet del Bada Huesca. - J.C.

Antonio García, celebrant el títol amb els seus companys

Cartell
guanyador
del concurs
la Festa
Major 2017
Andrés Ortiz ha estat el
guanyador del Concurs de
cartells de Festa Major 2017.
Ortiz es va presentar amb el
pseudònim de Retalls de Festa
Major. La seva proposta va
obtenir 395 vots.

08centvint
Tornem el 5 de setembre amb l’especial
Festa Major 2017
Bones vacances!
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LA CIUTADANIA VA GAUDIR DURANT UN PARELL DE DIES DE DIVERSOS ACTES ESPORTIUS

HANDBOL

La Festa de l’Esport atrau
un bon nombre de persones

Erika Miró, campiona
d’Espanya infantil amb el
Balonmano la Roca

La Festa de l’Esport es va celebrar els dies 10 i 11 de juny
amb diverses activitats que es
van portar a terme a diferents
espais adreçades a públics de
totes les edats. El regidor d’Esports, Jordi Jiménez, considera que “es compleix l’objectiu
de fer arribar l’esport a la
ciutadania i que cada any es
dona un pas més per millorar
aquesta proposta”.
El Complex Esportiu Municipal El Turó va ser l’escenari
del 4x4 de minihandbol organitzat pel Joventut Handbol la
Llagosta. El dia 11, es va fer un
circuit pels parcs biosaludables que hi ha la Llagosta, a les
places de la Sardana, d’Europa
i d’Anne Frank.
La resta d’activitats de dissabte van tenir lloc a l’avinguda de l’Onze de Setembre. El
Complex Esportiu Municipal
El Turó va organitzar al matí
una màster class de body combat i una altra de Zumba. A la
tarda, va ser el torn de l’escola
Okinawa Team, amb una activitat d’iniciació dels més joves
en les arts marcials japoneses i
la seva cultura i una proposta
d’exercici cardiovascular.
La Festa de l’Esport va continuar el dia 11. L’Ajuntament,
el Consell Municipal de l’Esport Escolar i Lleure i el Fútbol Sala Unión Llagostense
van preparar un torneig 3x3
de futbol. - Xavi Herrero

Erika Miró.

La llagostenca Erika Miró,
de 14 anys i jugadora del BM
la Roca, s’ha proclamat campiona d’Espanya d’handbol
de la categoria infantil. El
BM la Roca va guanyar la final contra el Beti Onak per
20 a 22 després d’una pròrroga. Les roqueroles, amb la
llagostenca jugant de central,
van accedir a la final després
de superar en semifinals el
Mare Nostrum Torrevieja
per 21 a 26. Erika Miró compleix la seva primera temporada com a jugadora del BM
la Roca. Anteriorment, havia
jugat dues temporades en el
Joventut Handbol la Llagosta i abans un any, a la Salle
Montcada.
D’altra banda, Miguel Chica, també de la Llagosta, va
lluitar per les medalles en el
Campionat d’Espanya in-

fantil masculí. Chica, també
del BM la Roca, no va passar
amb el seu equip de la fase de
grups.
Per la seva part, els llagostencs José Manuel Chica, del
Balonmano la Roca, i Daniel Muñoz, del Barça, van
pujar al podi del Campionat
d’Espanya d’handbol en categoria cadet. Chica ho va fer
com a subcampió, mentre que
Muñoz va quedar al tercer
lloc. La fase final va tenir lloc
a la Roca del Vallès.
L’equip de José Manuel Chica
va perdre la final contra el BM
Granollers per 21 a 40. En semifinals, havia signat un gran
partit guanyant el FC Barcelona de Daniel Muñoz per 27
a 26. L’equip blaugrana es va
refer en la final de consolació
i Muñoz va penjar-se la medalla de bronze. - J.L.R.B.
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HANDBOL EL JUVENIL FEMENÍ VA GUANYAR LA COPA FEDERACIÓ DE PRIMERA CATALANA

ATLETISME

El sènior femení del Joventut
Handbol, subcampió de Copa

Alejandro Muñoz, campió
de Catalunya benjamí en
salt d’alçada

El conjunt sènior femení del
Joventut Handbol la Llagosta
ha estat subcampió de la Copa
Federació de Primera Catalana després de perdre la final
disputada l’11 de juny a Banyoles contra el Sant Vicenç B
per 34 a 24. Les jugadores que
entrena Xavi Canalejas van
fer una gran competició i van
demostrar que estan en clara
progressió.
Per la seva part, el juvenil femení sí que va aconseguir el
títol de la Copa Federació de
Primera Catalana en imposar-se a la final al Vilamajor
per 26 a 31. El partit també es
va disputar l’11 de juny a Banyoles.
D’altra banda, l’infantil masculí va perdre el dia 11 la final
del Top-4 de Segona Catalana
contra el Liceo Francés per 29
a 25. En semifinals, els llagostencs s’havien imposat a l’Es-

Alejandro Muñoz, veí de la
Llagosta de 9 anys, s’ha proclamat campió de Catalunya
benjamí en salt d’alçada. La
competició va tenir lloc el 10
de juny a la localitat de Castellar del Vallès.
Muñoz va participar com
a membre del Club Atlètic
Mollet. Anteriorment, havia
fet atletisme a l’Escola Gilpe
mitjançant el Club Esportiu
Fondistes la Llagosta. L’entrenadora de l’infant llagostenc és l’atleta veterana Maribel Íñiguez, també de la
Llagosta.
En aquest mateix campionat,
la llagostenca Nayla Carmona va quedar al setè lloc en
salt de llargada.
D’altra banda, en el Campionat de Catalunya d’atletisme
de veterans a l’aire lliure, les
llagostenques Sonia Bocanegra i Maribel Íñiguez van as-

El sènior femení del Joventut Handbol, a Banyoles.

parreguera per 29 a 14. Tant
aquesta competició com el
Top-4 cadet femení de Primera Catalana es van jugar aquell
cap de setmana al Complex
Esportiu Municipal El Turó.
El conjunt cadet femení del
Joventut Handbol va ser finalment tercer. En semifinals va

caure en els penals amb l’OAR
Gràcia. Al final de la pròrroga
s’havia arribat amb el resultat
d’empat a 25. En el partit pel
tercer i quart lloc, les llagostenques van derrotar el Sant
Cugat per 26 a 25 en un partit
que es va decidir en la pròrroga. - Juanjo Cintas

Alejandro Muñoz.

solir una medalla de plata cadascuna l’11 de juny a Mollet
del Vallès. Bocanegra, de l’Atletisme Barcelona, va quedar
segona en el salt de llargada;
mentre que Íñiguez, del Club
Atlètic Mollet, va ser segona
en els 3.000 metres llisos i vuitena en els 1.500 metres llisos.
- J.L.R.B.

HANDBOL FORMAVA PART DE LA DISCIPLINA DEL CLUB LLAGOSTENC DES DE FEIA SIS ANYS

FUTBOL AMERICÀ

Sergio Alonso, membre del Joventut
Handbol, marxa al Bidasoa-Irun

Álex Pacheco guanya un amistós
amb la selecció catalana cadet

Sergio Alonso, un dels directors esportius del Joventut
Handbol la Llagosta, ha deixat el club per vincular-se a
l’estructura tècnica del Bidasoa-Irun, que té el seu primer

equip masculí a la Lliga Asobal. Alonso, de 26 anys i de
Parets, formava part de l’entitat de la nostra localitat des
de feia sis anys fent tasques
de coordinació, entrenador

i jugador del sènior masculí.
Alonso s’ha vinculat al mític
Bidasoa com a director de l’escola d’handbol, amb prop de
150 infants, i també dirigirà
dos equips de base. - J.L.R.B.

La selecció catalana cadet de futbol americà va guanyar l’11
de juny per 6 a 20 el partit amistós que va jugar a França
contra la selecció de Provence-Alpes-Cote Azur-Languedoc.
El llagostenc Álex Pacheco, de 14 anys, va ser un dels jugadors
del combinat català. Pacheco forma part de l’equip Rookies de
Barberà del Vallès en la posició de quarterback. El llagostenc
és un dels integrants més joves del combinat català cadet. - J.C.
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PATINATGE ARTÍSTIC

BÀSQUET

JUDO

Èxit del segon Trofeu del
Club Patí la Llagosta

Triangular de
bàsquet infantil
de la Llagosta

Sis medalles més per
al Club Judo-Karate

Un total de 144 esportistes de
deu clubs van participar en el
segon Trofeu del Club Patí la
Llagosta, que es va disputar
dissabte al CEM El Turó. L’entitat ha fet un balanç molt positiu de la competició.
Aquests són els resultats més
destacats obtinguts pel CP la
Llagosta: en Iniciació B menors, Lucía Muñoz va ser primera i Joel Sánchez, segon;

en Iniciació D, Avril Muñoz,
primera; en Iniciació B1, Paula Molina va ser primera, Laia
Alonso, segona i Derek Martínez, tercer; en Iniciació C majors, Noah Martínez, segona
i Nekane Jiménez, tercera; en
Iniciació C menors, Nil Molina, segon; i, en Minis, Gerard
Naveros, primer; Nora Sánchez, segona i Aina Ayuso,
tercera. - J. Cintas

El Complex Esportiu Municipal El Turó va acollir el 17
de juny el segon Triangular
de bàsquet de categoria infantil organitzat pel Consell
Municipal de l’Esport Escolar i Lleure i l’Ajuntament
de la Llagosta. Al triangular
van participar una trentena
d’infants dels conjunts de les
Escoles d’Iniciació Esportiva
de la Llagosta, de la Unió de
Bàsquet de Montcada i Reixac i de la Unió Esportiva
Sant Fost Bàsquet. L’activitat
va començar al voltant de les
deu del matí. El triangular
no tenia caràcter competitiu.
La trentena de participants
van rebre una medalla i van
gaudir de l’esmorzar que van
preparar els pares i mares del
conjunt llagostenc. - X.H.

El Club Judo-Karate la Llagosta va aconseguir sis podis
en el Torneig Internacional
Ciutat de Manresa de judo en
categoria cadet. El campionat va tenir lloc el 3 de juny i
hi van participar una dotzena de membres d’aquest club
de la Llagosta.
Amb aquesta competició,
l’entitat va acomiadar la vigent temporada. El lluitador

més destacat de l’expedició
llagostenca va ser Kaisan Molina, que va guanyar amb comoditat tots els combats fins
a penjar-se finalment l’or del
campionat. El club llagostenc
va assolir cinc medalles més:
una plata de Samuel García i
els bronzes de Naiara González, Iker Fernández, Ainhoa
Cortés i Paula Bienvenido. J.L.R.B.
PATINATGE ARTÍSTIC

Paula Román, al
Campionat de
Catalunya
L’esportista de la Llagosta
Paula Román, membre del
Club de Patinatge Artístic
de Ripollet, va quedar en
quarta posició al Campionat
de Barcelona aleví i es va
classificar per al Campionat
de Catalunya, que es disputarà
aquest mes a la Seu d’Urgell.

Agenda
Juliol
XVII CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA. El Foto-Club la Llagosta ha
convocat el XVII Concurs Estatal de
Fotografia. El termini de presentació d’obres finalitza el 5 de setembre. Les obres es poden lliurar a Can
Pelegrí, al web yolomando.com o
per correu, a l’apartat de correus 32
de la nostra localitat.
MOSTRA DE TURISME. A la Mostra
es poden trobar guies de viatges,
mapes, informació sobre parcs naturals, viatges en família, parcs temàtics, ciutats i comunitats autònomes, entre altres publicacions. Fins
al 20 de juliol, a Can Pelegrí. Servei
d’Informació Juvenil.
DEL 7 AL 9 DE JULIOL. FESTA EN
HONOR A SANTIAGO APÒSTOL.
Divendres, 7 de juliol
20 h Cercavila, amb l’ACG Alborada i la Irmandade a Nosa Galiza de
Mollet. Posteriorment, hissada de la
bandera gallega als pals de l’Ajuntament.
21.30 h Actuació del grup celta Toxos Folk (T-folk).
22 h Revetlla Alborada Flamenca.

www.08centvint.cat

Dissabte, 8 de juliol
10.30 h IX Campionat de petanca i II
Concentració de cotxes clàssics.
14 h Paella.
19 h Actuacions del Grup de Ball de
Gitanes de la Llagosta, Asociación
Rociera Andaluza de la Llagosta, Irmandade Galega de Rubí i Escola de
Dansa La Room.
22.30 h Revetlla amb l’orquestra Huracán.
Diumenge, 9 de juliol
12.30 h Processó amb l’Apòstol Santiago, acompanyat de la Banda de
Gaitas de l’ACG Alborada. Sortida
des de la seu de l’entitat.
13.30 h Missa en honor a Santiago
Apòstol.
14 h Dinar de germanor (prèvia reserva a l’ACG Alborada).
18.30 h Actuacions de la Casa de
Andalucía de la Llagosta, Cova da
Serpe de Barcelona, Toxos i Xestas
de Barcelona, exhibició de balls de
saló de l’ACG Alborada i Airiños Galegos de l’ACG Alborada.
22.30 h Fi de festa amb focs.
FESTIVAL FI DE CURS DE L’ESCOLA DE DANSA LA ROOM DE LA
LLAGOSTA. A les 17 i a les 19 h, al

08centvint

Centre Cultural. Escola de Dansa La
Room.

Telèfons d’interès

6 l dijous

Ajuntament

93 560 39 11

OAC

93 560 39 11

TALLER PARTICIPATIU. PER UNA
RIERA NATURAL. Nova sessió del
projecteViu la riera! 19 h Benvinguda.
Xerrada d’un expert en restauració d’espais fluvials. Concreció de
les accions i la xarxa de ciutadans.
20.30 h Refrigeri i cloenda de la sessió. A Can Pelegrí, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat
de Girona i diversos ajuntaments,
entre ells el de la Llagosta.

15 l dissabte
XXII FESTIVAL DE GUITARRA DE
LA LLAGOSTA, LA GUITARRA
Y EL PUEBLO. El festival estarà
dedicat a les músiques del món. A
les 22.30 h, al Centre Cultural. Unión
Musical la Flamenca.

16 l diumenge
SORTIDA GEGANTERA. La Colla
Gegantera de la Llagosta participarà
a la 33à Trobada Gegantera de Ribes
de Freser. L’entitat sortirà el dissabte
15 de juliol, ja que aprofitarà per fer
la trobada de germanor.

(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

I
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Reunions
de la PAH
DIJOUS
de 18.30 a 20 hores
Al Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

Farmàcies
de guàrdia
6 juliol
CALVO SÁNCHEZ
7 - 13 juliol

CatSalut Respon 061

CARRERAS ARBAT

Can Pelegrí

93 545 15 40

Biblioteca

93 545 15 41

14 - 20 juliol
CALVO SÁNCHEZ
21 - 27 juliol

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

23

BOTET NADAL
28 - 31 juliol

CARRERAS ARBAT
1- 3 agost

CARRERAS ARBAT
BOTET NADAL
Primer de Maig, 28 (93 560 04 50)
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3 (93 560 27 04)
CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1 (93 560 18 16)
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Alizia Moreno
30 anys. Maquilladora i perruquera professional.
Va començar treballant al Liceu de Barcelona i ara
maquilla actors de primer ordre com Andy García,
Mario Casas i José Coronado, entre d’altres.

“El camerino
és un lloc on
els famosos es
relaxen”
-Els inicis són complicats...
- Vaig estudiar dos anys d’Assessoria d’Imatge al centre
Cazcarra a Barcelona i després Perruqueria i Caracterització, en un altra escola. Al
Liceu vaig fer les pràctiques i
a partir d’aquí em van trucar.
Mentre treballava al Liceu, ho
compaginava fent maquillatge o perruqueria amb altres
feines més petites durant
el cap de setmana, com per
exemple teatre. És a dir, compaginava la feina estable del
Liceu amb altres cosetes.
- Fins que el maquillatge i la
perruqueria s’han convertit
en una feina estable...
- Al Liceu vaig estar uns quatre o cinc anys fent perruques
i el servei de funcions, és a
dir, maquillatge i perruqueria entre funcions. Però cada
vegada tenia més clients fora
del Liceu, com ara catàlegs,
passarel·les, editorials de
moda, núvies... fins que vaig
decidir que el meu treball estable fos maquilladora i perruquera professional com a
freelance.
- Com és la feina?
- Sent freelance no puc dir no

a res. Per exemple, fa uns dies
vaig estar a Andorra en unes
fotografies; un altre dia, vaig
estar en un acte de moda;
demà estaré en un altre lloc.
Cada dia és una cosa diferent i
un lloc diferent. Excepte, quan
treballes en una pel·lícula o
fent una publicitat, que són
uns quatre o cinc dies, depèn.
A vegades pot ser complicat,
perquè cada dia vas amb el
teu material amunt i avall.

“La darrera
pel·lícula en la
qual he treballat
és Contratiempo,
amb Mario Casas i
José Coronado”
- Quina és la darrera pellícula en la qual has participat?
- La darrera ha estat
Contratiempo, que té com a
protagonistes Mario Casas i
José Coronado. Aquesta és
una producció de gairebé
dos mesos i hi ha diverses
localitzacions, com ara Bilbao

o Barcelona. Les pel·lícules
són més temps i fas una mica
de família. La jornada en les
pel·lícules són de dotze hores
al dia. Tot és més intens.
- Vas amb més compte maquillant un personatge famós que una persona anònima?
- Per la meva experiència,
no. Els famosos, segons tinc
entès, ho agraeixen bastant
que no els tinguis amb massa importància. El seu entorn
potser ja s’encarrega d’això,
però en el moment que estan
en maquillatge estan més relaxats. I això, a vegades, crea
un vincle amb tu i pots dir-li
al director coses que li poden
passar al personatge famós.
La veritat és que el camerino
és un lloc on aprofiten per relaxar-se.
- Hi ha alguna confessió,
què és pugui dir?
- Clar que no....(riures). Potser,
quan el FC Barcelona va fer
l’acte de presentació d’una
nova samarreta, vaig portar
una samarreta del meu xicot
perquè la signés algun jugador i li vaig demanar a Messi.
Doncs, l’assistent de Messi no

volia, però finalment el jugador sí que va acceptar i vam
poder signar-la, amb el meu
ajut aguantant-li la samarreta.
- Quins altres famosos has
conegut al camerino?
- Amb l’actor Andy García vam
fer una campanya d’anuncis
d’unes ulleres i jo no sabia
fins a quin punt ell era famós.
Jo no havia vist cap de les seves pel·lícules, però va sortir
bé i ell es va portar molt bé.
En aquests nivells, tot l’equip
és molt professional i tothom
sap el seu paper.
- Quins són els teus propers
treballs?
- Sent freelance, els projectes surten en una o dues setmanes. Jo per exemple, sé
que tinc fins d’aquí a dues
setmanes, però més enllà de
tres setmanes és complicat.
En aquesta professió t’has
d’actualitzar bastant, perquè
quan no hi ha un nou producte, hi ha una màquina o una
tècnica. A més, has de tenir
una bona actitud.
- Has anat a treballar fora
d’Espanya?
- He anat per Europa, com ara

Alemanya, Anglaterra o Itàlia. Sobretot són marques de
roba per fer catàlegs. Fixa’t
que els surt més barat portar-se tot l’equip d’Espanya
que no contractar-lo allà.

“Ser freelance és
complicat, cada
dia vas amunt i
avall amb el teu
equip”
- Com et veus en el futur?
- Jo ara mateix estic molt contenta on he arribat. Si en uns
anys continuo fent això, ja estic molt feliç.
- Estàs a la Primera Divisió
de maquilladors...
- Potser no estic a la Primera
Divisió, però segur que en
una Segona Divisió aspirant
a la Primera Divisió. Estic molt
feliç amb els meus clients. Hi
ha nivells de maquilladors i
els de la Primera Divisió són
els maquilladors que tenen a
celebrities. Per a mi, no és tan
plaent maquillar celebrities
per l’ambient que s’hi crea.

