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El CIRD farà 10 anys coincidint amb
el Dia Internacional de les Dones
La commemoració del 8 de març, Dia Internacional
de les Dones, fa enguany una especial incidència en
la conscienciació ciutadana i en el reconeixement
a la lluita de moltes dones que han lluitat i lluiten
pels seus drets. A més, aquest any se celebra el 10è
aniversari del Centre d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRD), situat a l’Espai d’Igualtat, a la segona
planta de Can Pelegrí.
L’acte central de la programació
del Dia Internacional de les
Dones es farà enguany el 7 de
març, ja que aquest dia farà 10
anys de la posada en marxa
del Centre d’Informació i
Recursos per a Dones (CIRD).
A partir de les 18.30 h, Can
Pelegrí serà l’escenari de tot
un seguit de propostes.

L’Espai d’Igualtat fa 10
anys oferint informació
i assessorament a
dones de la Llagosta
El dia 8 de març, s’han
programat dues activitats, que
podrien resultar afectades per
la jornada de vaga convocada
per
diversos
sindicats.
El Centre de Formació
d’Adults farà la projecció de
la pel·lícula Big Eyes. Can
Pelegrí, el Consorci per a la
Normalització
Lingüística
ha preparat una xerrada
amb l’editora Maria Bohigas,

que parlarà sobre Aurora
Bertrana. Aquesta activitat
complementa l’exposició que
es podrà veure fins al 15 de
març a Can Pelegrí.
Abans del dia 8, es realitzaran
altres activitats. L’1 de març, el
CIRD organitza un taller de
recursos i eines de creixement
personal per a dones. El
diumenge 4 de març, tindrà
lloc la passejada Mai caminaràs sola, organitzada per Veus
de Dona. El recorregut, de 12
quilòmetres, es farà pel Pla de
Reixac. El dia 7, la Biblioteca
organitza un videofòrum sobre la pel·lícula Antonia, de
Marleen Gorris.

Sopar de les dones
El Sopar de les dones se celebrarà el 10 de març al Centre
Cultural, organitzat per Veus
de Dona. L’acte servirà per
celebrar el 10è aniversari de
l’entitat. Al llarg de tot el mes,
Veus de Dona oferirà tot un
seguit de tallers gratuïts a Can
Pelegrí. El Club de lectura de
la Biblioteca del dia 14 es de-

El Sopar de les dones del 2017.

dicarà al llibre Pan de limón
con semillas de amapola. El
15, es veurà al Casal d’Avis un
documental sobre les dones
de la generació del 27. El 21
de març, el taller de poesia de
la Biblioteca farà un recital a
Ràdio la Llagosta amb motiu
del Dia Mundial de la Poesia.
El CIRD ha programat per al
dia 22 un taller de recursos i
eines de creixement personal
per a dones.
El Joventut Handbol se suma a
la programació amb un partit
de promoció de l’equip màster
i entrenaments oberts a noies
de P-5 a 6è de Primària del 5
al 16 de març. - Xavi Herrero

Centre d’Informació i Recursos per a Dones
El CIRD arriba enguany als 10 anys. Situat a l’Espai
d’Igualtat de Can Pelegrí, al llarg d’aquest temps, s’ha
convertit en un referent per a les dones de la Llagosta.
El CIRD ofereix informació i atenció personalitzada,
assessorament jurídic, suport piscològic, grups
terapèutics, atenció a la diversitat sexual,... L’Espai
d’Igualtat és una aposta municipal per atendre les
necessitats de les dones i oferir un suport professional
sempre que sigui necessari. A més, les dones poden
trobar en un mateix espai l’atenció requerida. El CIRD
també funciona com a observatori de gènere, promovent
activitats que treballin per a la igualtat, donant suport
tècnic en matèria de gènere o facilitant la creació de
xarxes entre les dones per potenciar el moviment i el
teixit associatiu. - X.H.
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CULTURA DURANT DUES SETMANES, EL NOSTRE MUNICIPI CELEBRARÀ LES FESTES DEL SEU PATRÓ, SANT JOSEP

SALUT

La programació de Sant Josep
inclou activitats molt variades

Canvi d’horari de
l’ambulatori de
la Llagosta

Les festes de Sant Josep de la
Llagosta s’iniciaran l’11 de
març amb la Trobada que organitzarà la Colla Gegantera
de la nostra localitat, que arriba a la seva novena edició. La
Trobada Gegantera començarà amb la tradicional plantada de gegants a l’avinguda de
l’Onze de Setembre (9.30 h).
Després de la sessió d’escalfament, a les 11.30 h, donarà inici la passejada, que acabarà a
les 13 h a la plaça d’Antoni Baqué amb la Picada de Gegants
i el final de festa. Aquest any,
participaran un total d’onze
colles, la més llunyana ve de
la localitat francesa d’Argelessur-Mer.
Paral·lelament, la Colla Gegantera i el Foto-Club la Llagosta organitzaran el concurs
d’Instagram amb l’etiqueta
#lallagostaesgegant18, i hi
haurà tres grans premis.

Altres actes
La programació continuarà
el 13 de març, a les 18 h, amb
l’espectacle Notes saltarines,
que protagonitzarà l’alumnat
de llenguatge i d’iniciació de
l’’Escola Municipal de Música.
El cap de setmana de Sant
Josep, del 17 al 19 de març,
es desenvoluparan altres propostes. El dissabte, la Parròquia de Sant Josep organitzarà

una revetlla popular a la plaça
d’Antoni Baqué, de les 19.30 h
fins passada la mitjanit. La colla de diables les Llagostes de
l’Avern ha preparat una nova
demostració de foc, que es farà
el mateix 17 de març, a les 20
h, a la plaça d’Antoni Baqué.
Per a diumenge, hi ha programada la Fira d’adopcions
de gossos. L’Ajuntament de la
Llagosta i Help Guau oferiran
diverses activitats durant tot el
matí al Parc Popular. La intenció d’aquesta proposta és donar a conèixer els gossos que
hi ha en custòdia a les installacions de l’entitat animalista i
facilitar la seva adopció.

Una imatge de la Trobada Gegantera de l’any passat.

Sant Josep festiu
El dia de Sant Josep, el dilluns
19 de març, festiu a la Llagosta, començarà amb la passejada per redescobrir els racons i
les anècdotes del nostre municipi Un tomb per la història de
la Llagosta. Passejades Mateu
Bartalot. La sortida tindrà lloc
a les 10 h al costat de l’ambulatori, al carrer de Vic.
Els infants podran gaudir aquest dia d’un circuit
de karts i tallers lúdics que
s’instal·laran de les 11.30 a les
14 h i de les 16.30 a les 19.30
h a la plaça d’Antoni Baqué i
a l’avinguda de l’Onze de Setembre. A més, les atraccions

El Centre d’Atenció Primària de la Llagosta ha canviat
el seu horari i ara tanca una
hora abans, a les vuit del
vespre. L’horari d’obertura
és de les 8 a les 20 hores. El
servei d’urgències comença
a funcionar així també una
hora abans, a les 20 hores, i
es perllonga fins a les 8 hores.
Aquest canvi va entrar en vigor l’1 de febrer. Aquesta reducció en l’horari d’atenció
primària afecta als ambulatoris de l’Àrea Metropolitana Nord de Barcelona, de la
qual forma part el CAP de la
Llagosta. L’objectiu, segons
l’Institut Català de la Salut,
és facilitar la conciliació de
la vida laboral i familiar dels
empleats dels ambulatoris.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Trobada de
l’alcalde a
l’Escola d’Adults
Les Llagostes de l’Avern, a la plaça d’Antoni Baqué.

infantils del solar de l’Església
seran gratuïtes. Durant la jornada, se celebrarà un taller de
circ a l’avinguda de l’Onze de
Setembre. A la tarda, a partir
de les 16 h, hi haurà la Jornada d’Atletisme Escolar al Parc
Popular.

El dimecres 21, a partir de les
18.30 h, les membres del Taller de poesia de la Biblioteca
protagonitzaran un recital al
programa de Ràdio la Llagosta
Cien Éxitos de Siempre, amb
motiu del Dia Mundial de la
Poesia. - Xavi Herrero

La propera trobada de
l’alcalde, Óscar Sierra, amb
la ciutadania tindrà lloc
el dia 12 de març a partir
de les 19 hores al Centre
de Formació de Persones
Adultes de la nostra localitat.
Les persones interessades a
assistir a aquest acte s’han
d’inscriure al web municipal
(www.llagosta.cat).
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CULTURA EL GRUP TOCARÀ A LA LLAGOSTA LA NIT DEL 8 AL 9 DE SETEMBRE

Los Mojinos Escozíos,
plat fort de la Festa Major
Los Mojinos Escozíos seran
els protagonistes de l’acte més
destacat de la Festa Major de
la Llagosta d’aquest any. La
banda, amb una estreta vinculació amb el nostre municipi,
tocarà la nit del 8 de setembre
a l’Espai de concerts del Centre Cultural.
Serà la tercera vegada que Los
Mojinos Escozíos actuaran a la
Llagosta després dels dos concerts que van fer fa uns anys
al Camp Municipal de Futbol
Joan Gelabert de la Llagosta.
Els assistents podran gaudir
amb aquest grup format pel
Sevilla (veu), que durant uns
anys va viure a la Llagosta; el
Chicho (guitarra elèctrica),
veí de la nostra localitat; el
Puto (bateria); Vidalito (guitarra) i Zippy (baix).

Los Mojinos Escozíos. Imatge de la seva pàgina web.

Comissió de Festa Major
D’altra banda, Can Pelegrí va
acollir el 14 de febrer la reunió prèvia a la constitució de
la Comissió de la Festa Major de 2018. La trobada va
servir per explicar el funcionament de la Comissió i els
terminis per tenir preparada
la programació de la Festa
gran de la Llagosta. A l’igual
que l’any passat, enguany hi
haurà una única comissió,
amb dues subcomissions, la
de Cultura i la de Joventut.
A la reunió van assistir una
desena de persones, algunes
d’elles a títol individual i altres
com a representants d’entitats
locals.

La reunió del 14 de febrer a Can Pelegrí.

Les associacions que van
prendre part a la trobada van
ser la Murga, la Llagosta Club
de Ball, VIPS i la Llagosta
Brava. A més, van excusar
la seva presència l’Esplai Dijoc, els Volats, els Sangrinaris, el Grup Pessebre Vivent

i un nou col·lectiu de joves.
La propera reunió de la Comissió de la Festa Major de
2018, que servirà per constituir-la oficialment, tindrà lloc
el 7 de març a les 19 h a Can
Pelegrí. Qualsevol persona pot
assistir-hi. - J.C. / X.H.

CULTURA ELS PARTICIPANTS PODEN PRESENTAR LES OBRES FINS AL 24 DE MARÇ

La Biblioteca convoca el Concurs de
Punts de punts de llibre de Sant Jordi
La Biblioteca de la Llagosta
ha obert el període de presentació d’obres per participar
al Concurs de punts de llibre
per celebrar el dia de Sant Jordi del 2018. S’estableixen cinc
categories, des de primer de
Primària a quart d’ESO. El

darrer dia per lliurar els punts
de llibre serà el 24 de març a la
Biblioteca. El jurat, format per
representants de les escoles, de
l’Ajuntament i de la Biblioteca, es reunirà el 4 d’abril i, un
cop tingui el veredicte, contactarà amb els guanyadors.

Tots els punts de llibre estaran
exposats a la Biblioteca del 3
al 27 d’abril. Els guanyadors
de cada categoria rebran un
diploma i un lot de llibres. Els
seus punts de llibre seran els
oficials de la Bibilioteca durant tot l’any. - Juanjo Cintas
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CULTURA EN EL CONCURS DE DISFRESSES ES VAN REPARTIR UN TOTAL DE 20 PREMIS

JOVENTUT I ENSENYAMENT

Un Carnaval amb molta
participació i originalitat

Can Pelegrí acull una
mostra d’ensenyaments
postobligatoris

Fauns, en comparses grans;
Los Bomberos de La Llagosta,
en comparses petites; i Un viaje por los 80, en individuals,
van ser els vencedors del Concurs de disfresses del Carnaval 2018 de la Llagosta. Més
de 600 persones van prendre
part en la rua pels carrers de
la nostra localitat i, posteriorment, en la festa de disfresses al CEM El Turó, que
va organitzar l’Ajuntament.
En la categoria de comparses grans va guanyar Fauns,
de l’Escola de Dansa La
Room, amb prop de 180 persones. La resta de guardonats van ser México lindo,
en segon lloc; Salticornio
Fantasía, en tercer; Carnavaleros egipcios, en quart; i
Los recortables, en cinquè.
En la categoria de comparses
petites es van imposar Los
Bomberos de La Llagosta, seguits de l’Escarabajo mira que
eres majo, Seleccione producto, Inserso 3.0 i Los trolls.

Fauns.

Los Bomberos de La Llagosta.

20 premis
En individuals va guanyar Un
viaje a los 80; en segon lloc va
quedar Dibutto a lo loco; en
tercer, Abracadabra; en quart,
Ratoncita en su trampa; en
cinquè, Lilo i Stich; en sisè,
Sabor y Solera; en setè, Come
galletas; en vuitè, Hoy reciclamos; en novè, Alicia y sombrerero; i en desè, La noia cadàver.
En total, s’hi van lliurat 20 premis -cinc en comparses grans,
cinc en petites i deu en individuals- amb la col·laboració
econòmica de diversos comerços i empreses i l’aportació de
l’Ajuntament.
El dia 9, es va celebrar el Carnaval Infantil amb una rua i
una festa al CEM El Turó amb
centenars d’infants.
D’altra banda, l’Escola de
Dansa La Room va guanyar
el dia 11 al matí el premi a la
millor comparsa al Carnaval de Parets del Vallès i, a
la tarda, el premi a la millor
comparsa de fora de Mollet
del Vallès al concurs de Mollet. - J.L. Rodríguez Beltrán

Un viaje a los 80.

El Servei d’Informació Juvenil (SIJ), ubicat a la planta
baixa de Can Pelegrí, acollirà
del 5 a 8 de març l’exposició
Fira Guia’t, una mostra d’ensenyaments postobligatoris
professionalitzadors dirigida especialment a alumnes
de quart d’ESO. L’horari de
visita serà de les 17 a les 19
hores.
L’exposició és organitzada
per la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de la Llagosta, el Consell Comarcal
del Vallès Oriental, la Xarxa
de Transició Escola i Treball (XTET) i la Diputació
de Barcelona. Durant quatre
dies, els visitants de l’exposició Fira Guia´t podran fer
consultes puntuals i parlar
amb l’informador del SIJ,
que orientarà als joves, famílies i adults a dibuixar el circuit formatiu o professional
més adequat a cada persona.
Tot i que la mostra s’adreça
especialment als alumnes
de quart d’ESO, està oberta a totes aquelles persones

interessades a seguir o complementar la seva trajectòria
formativa.

Ampli suport
La Fira Guia’t és un projecte
sorgit de la voluntat de la Xarxa Transició Educació Treball
que coordina el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
està formada pels ajuntaments
de Bigues i Riells, Caldes de
Montbui, Canovelles, Cardedeu, Granollers, la Garriga,
la Roca del Vallès, la Llagosta, les Franqueses del Vallès,
Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall,
Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès
del Vallès, Montseny, Parets
del Vallès, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana
i Santa Maria de Palautordera;
les entitats supramunicipals
Mancomunitat de la Vall del
Tenes i Consell Comarcal del
Vallès Oriental, Comissions
Obreres i la Unió General de
Treballadors i compta amb el
suport de Diputació de Barcelona.

CULTURA

Celebració del Dia d’Andalusia

Una imatge de la rua del Carnaval Infantil.

La Casa de Andalucía de la Llagosta celebrarà l’11 de març el
Dia d’Andalusia a la nostra localitat amb una sèrie d’activitats
que començaran a les 10.30 hores. La celebració inclourà una
cercavila pels carrers de la Llagosta, la hissada de banderes als
pals de l’Ajuntament de la plaça d’Antoni Baqué, una morrada
popular i les actuacions, al Centre Cultural, del grup Sevillania
i dels quadres de ball de la Casa de Andalucía, Algarabía, Azahar, Al Alba i Meritxell. - J.C.
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EL CONSISTORI REMARCA EL PERILL QUE SUPOSA LA INSTAL·LACIÓ

L’Ajuntament demana
soterrar un transformador
L’Ajuntament de la Llagosta
ha enviat una carta a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica en la qual demana el soterrament del transformador
que hi ha al carrer de Miguel
Hernández. L’Ajuntament assegura que tant aquesta installació com el cablejat que hi ha
a la zona presenten un estat
deficient de conservació i això
suposa un perill per a la població. En aquell mateix sector hi
ha un parc infantil. El transformador està situat al carrer
de Miguel Hernández, al costat del passatge dels Veïns i a
prop del carrer de Federico
García Lorca. El Consistori
recorda que el cablejat nu està
ubicat a una distància molt
propera a les façanes dels edificis del passatge dels Veïns.
A més, els suports dels cables
estan situats en una zona de

trànsit considerable i de presència habitual de menors. El
Consistori considera que les
condicions de seguretat de la
xarxa elèctrica en aquest sector són deficients i hi ha una
situació de risc elevat. L’Ajun-

Sandra Pequerul va presentar el dia 15 la seva primera
novel·la, Nadando en un cubo
de acelgas. La llagostenca, de
28 anys, va omplir la sala
d’exposicions de Can Pelegrí
en un acte que va ser organitzat per la Biblioteca de la Llagosta. Pequerul va explicar
durant la presentació que es
tracta d’un llibre de dues dones i està ambientada a Barcelona. “La història fa molts
girs i fa pensar sobre els
somnis que tenim”, va detallar l’autora, que va remarcar:

cífica del taller Mirar, llegir,
pensar i imaginar. Durant
l’últim trimestre es van treballar diverses manifestacions
relacionades amb el moviment
artístic modernista en general
i, en particular, a Catalunya.
Aquestes dues visites es van
fer com a cloenda i amb l’objecte de veure i conèixer dos
dels exemples més importants
que es poden trobar a Barcelona.

CULTURA

Primer concert de
l’any de l’Escola
de Música
L’Escola Municipal de Música de la Llagosta va organitzar el 16 de febrer el primer
concert d’aquest 2018. El recital va tenir lloc al Centre
Cultural de la plaça de l’Alcalde Sisó Pons i es presentava sota el nom de Toquem
tots junts! Al concert, que va
durar una hora, van participar els combos i els cors de
l’Escola de Música, que van
estar assajant durant els darrers mesos les peces que van
interpretar al concert.

Març 2018

La llagostenca Sandra
Pequerul presenta la
seva primera novel·la

Sandra Pequerul, al centre de la imatge.

tament demana el soterrament
del transformador o la seva
ubicació dins d’una estructura
tancada d’acord amb la normativa actual i que s’eliminin
sense més dilació els suports
de cable actuals. - J. Cintas

I

CULTURA

El transformador del carrer de Miguel Hernández.

Excursió cultural del
Casal d’Avis a Barcelona

Un total de 27 persones participants en el programa d’Activitats per a persones grans del
Casal d’Avis de la Llagosta van
realitzar el 15 de febrer dues
visites de caràcter cultural a
l’exposició permanent d’Art
Modern del MNAC i al temple
de la Sagrada Família. En els
dos casos, van comptar amb
l’assistència de guies especialitzats. L’activitat s’emmarcava
dins de la programació espe-

08centvint

“per a mi, escriure el llibre i
publicar-ho ja és un somni”.
El llibre es pot comprar, a un
preu de 15 euros, a la Llibreria
Casas de la Llagosta i a les botigues Abacus de Mollet i del
Centre Comercial Baricentro. També es pot adquirir en
format digital. “L’opinió que
em transmeten els primers
lectors és prou bona i sobretot em diuen que els ha sorprès”, va dir Pequerul, que es
va mostrar satisfeta de poder
presentar el llibre a Can Pelegrí. - J.L. Rodríguez

CULTURA

SUCCESSOS

Nova exposició
del Foto-Club
la Llagosta

Detingut el
segon violador
de l’Eixample

El Centre Cultural de la Llagosta acull fins al 16 de març
una exposició col·lectiva del
Foto-Club la Llagosta. La
mostra està instal·lada al vestíbul de l’equipament municipal. L’exposició està formada per fotografies realitzades
pels socis i les sòcies de l’entitat llagostenca. Amb aquesta proposta, el Foto-Club la
Llagosta vol mostrar al públic el treball que realitzen
els seus membres al llarg de
tot el curs. L’exposició arriba
després de la que va realitzar
durant els mesos de desembre i gener passats. - X.H.

Alejandro Martínez Singul,
el segon violador de l’Eixample, va ser detingut el dia 10
a la Llagosta per agredir al
domicili familiar la seva germana, la seva mare i la parella d’aquesta. Els fets van
tenir lloc a la tarda. En un
primer moment, es va desplaçar al pis la Policia Local.
Posteriorment, després de la
presentació de la denúncia
corresponent, els Mossos
d’Esquadra van detenir Alejandro Martínez. El jutge ha
decretat per a ell una ordre
d’allunyament dels seus familiars d’un quilòmetre.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA EL DARRER TRIMESTRE ES VAN CREAR 12 FIRMES NOVES

La Llagosta va tancar
el 2017 amb 341 empreses
L’Eix de la Riera de Caldes, del
qual forma part la Llagosta, va
tancar el 2017 amb 3.462 empreses, 42 més que l’any anterior. Aquestes firmes donen
feina a gairebé 42.000 persones. Segons dades facilitades
per l’Associació de Municipis
de l’Eix de la Riera de Caldes,
la Llagosta comptava a finals
de l’any passat amb 341 empreses amb 2.470 llocs de treball.

12 empreses més
El darrer trimestre del 2017, la
Llagosta va ser el municipi de
l’Eix de la Riera de Caldes que
va presentar un balanç més
positiu amb 12 empreses més
que el trimestre anterior, amb
un augment del 3,6%. El creixement interanual d’empreses
de l’Eix de la Riera de Caldes
(+1,2%) se situa per damunt
del percentatge de Catalunya
(+0,7%).
La majoria de firmes que tenen el seu domicili a la Lla-

gosta (105) són del sector de
serveis de comerç i distribució; seguides de les indústries
(85), de les dedicades a altres
serveis personals i hostaleria
(62) i de la construcció (30).
Precisament, en el darrer trimestre del 2017 es van crear
set empreses del sector de la
construcció a la nostra població.
Un total de 285 empreses de la
nostra localitat tenen fins a 10
treballadors; 46, entre 11 i 50;
i 10, entre 51 i 250. El nombre
mitjà d’empleats per empresa
a la Llagosta és de 7,2. De mitjana, les empreses de l’Eix de
la Riera de Caldes ocupen a
12,1 treballadors. La gran majoria de les firmes allotjades al
territori són microempreses.
El 81,3% no supera els 10 treballadors.
D’altra banda, a la Llagosta, hi
havia a finals de l’any passat
694 autònoms i a tot l’Eix de la
Riera de Caldes, 7.007. Durant
el darrer trimestre del 2017 el

nombre d’autònoms va créixer
a la Llagosta un 0,7%.
La Llagosta, amb un increment del 6%, és l’únic municipi de l’Eix de la Riera de Caldes que presenta una xifra de
creixement d’assalariats que
se situa per damunt dels valors comarcals (5%) i de Catalunya (4%). - Juanjo Cintas

OCUPACIÓ LA DURADA DE LA RELACIÓ LABORAL ÉS DE SIS MESOS O UN ANY

Contractades per l’Ajuntament
vuit persones en plans d’ocupació
L’Ajuntament de la Llagosta ha
contractat temporalment vuit
persones gràcies a dos plans
d’ocupació subvencionats per
la Generalitat en el marc del
Programa Treball i Formació
2017 línia PANP i DONA. Un
dels plans ha permès fer tres
contractacions per a la Brigada Municipal d’Obres, una
per al servei de jardineria, una
per a la neteja i una altra com
a auxiliar administrativa.
A més, mitjançant el Consell
Comarcal del Vallès Oriental,
han entrat a treballar a l’Ajuntament de la Llagosta dues
persones més, una per a la Brigada d’Obres i una altra com a
jardiner. Uns contractes tenen
una durada de sis mesos i uns
altres, d’un any.

Algunes de les persones contractades treballen a la Brigada d’Obres.

Totes les persones que van optar a aquestes places van ser
derivades a l’Ajuntament per
l’Oficina de Treball de la Generalitat. L’objectiu d’aquests
dos nous plans d’ocupació és

oferir feina i formació a persones en situació d’atur no
perceptores de prestacions o
subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45
anys. - Juanjo Cintas
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MEDI AMBIENT S’HI VA INSTAL·LAR TECNOLOGIA LED A L’ENLLUMENAT PÚBLIC

ENSENYAMENT

L’Ajuntament va estalviar
l’any passat 42.956 kW/h

Alumnes de l’Escola SAFA van
visitar l’Ajuntament

L’Ajuntament de la Llagosta va
aconseguir l’any passat un estalvi de 42.956 kW/h gràcies a
les noves instal·lacions de baix
consum. Això va suposar una
menor despesa econòmica en
la factura de la llum i també va
tenir els seus efectes positius
en el medi ambient, ja que es
van deixar d’emetre 28.000 kg
de CO2.
Les zones amb més estalvi van
ser la plaça d’Antoni Baqué,
amb 9.710 kW/h, i l’avinguda
de l’Onze de Setembre, amb
19.673 kW/h. En aquests dos
sectors, l’any passat es van
posar llums led. Durant el
2017, el Consistori va invertir
10.095,37 euros en la millora
de l’enllumenat públic de la
plaça d’Antoni Baqué i 33.000
euros, en l’avinguda de l’Onze de Setembre, Parc Popular,
carrer de Sant Josep (davant
de l’Església), plaça d’Anne
Frank i plaça d’Europa. En
concret, en aquestes zones es
van canviar els llums de vapor
de mercuri per altres adaptats
a la normativa actual priorit-

Llums de la plaça d’Antoni Baqué.

zant la tecnologia led pel seu
consum baix. També es van
instal·lar alguns punts de llum
nous i es van reforçar uns altres. Ara, tots els llums que es
posen són led.
L’any passat, també es va collocar enllumenat públic nou
a la zona de la rotonda de la
riera Seca i del camí de can
Donadéu. Aquesta actuació va
suposar una inversió de 96.000
euros. Tota la instal·lació
va ser de baix consum elèctric. “Estem fem importants

inversions per actualitzar les
instal·lacions d’enllumenat
públic, que portaven anys
sense el manteniment correcte”, ha explicat el regidor
de Serveis Municipals i Medi
Ambient de l’Ajuntament de
la Llagosta, Jordi Jiménez,
que ha afegit que “la nostra
aposta és millorar l’enllumenat dels nostres carrers i al
mateix temps reduir el consum amb l’estalvi econòmic i
mediambiental que suposa”.
- 08centvint

Els alumnes de quart de Primària de l’Escola Sagrada Família
van realitzar dilluns una visita a l’Ajuntament de la Llagosta
per comprovar el funcionament de diverses àrees municipals.
ENSENYAMENT

El 18 de març, Fira d’adopció de gossos

Espai familiar de Cucutras

El Parc Popular acollirà el 18
de març, de les 10 a les 13.30
h, una nova edició de la Fira
d’adopció de gossos. Al llarg
del matí es portaran a terme

Encara hi ha la possibilitat d’inscriure’s per assistir a l’Espai
familiar de l’Escola Bressol Municipal Cucutras. Es tracta d’un
lloc de trobada per a famílies amb infants fins als 3 anys. Dilluns i divendres, està dedicat a famílies amb infants de 0 a 1
any i dimecres i divendres, d’1 a 3 anys. En cada sessió poden
participar un màxim de 12 famílies.

diverses activitats per promoure l’adopció dels animals
que l’Ajuntament de la Llagosta té en acollida a les installacions de Help Guau, com ara

desfilada de gossos, activitats
infantils o concursos canins.
A finals del mes de febrer,
l’Ajuntament tenia onze gossos en adopció. - X.H.
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MEDI AMBIENT EL COST D’AQUESTA ACTUACIÓ HA ESTAT DE PROP DE 1.880 EUROS

SOCIETAT

ECONOMIA

L’Ajuntament renova
88 arbres a diferents zones

El Síndic de
Greuges fa
18 actuacions

Assessorament
gratuït per a
empreses

El Síndic de Greuges de Catalunya va iniciar l’any passat 18 actuacions a la Llagosta. Nou eren queixes i
les altres nou, consultes. Al
Vallès Oriental, el Síndic va
atendre en total 748 queixes i
456 consultes. La majoria de
queixes de la nostra comarca (314) estaven relacionades
amb el consum, seguides de
les de polítiques socials (145),
de les polítiques territorials
(111), de les relacionades amb
l’Administració pública i tributs (92) i de les de seguretat
ciutadana i justícia (84). En
quant a consultes, la majoria
van estar relacionades amb
les polítiques socials (124).
L’any passat, l’Oficina del
Síndic de Greuges no es va
desplaçar a la Llagosta.

L’Associació de Municipis de
l’Eix de la Riera de Caldes
(AMERC), de la qual forma
part l’Ajuntament, ofereix a
les empreses la possibilitat de
participar en un programa
gratuït per rebre assessorament anomenat Creixement
VIA-C. A les empreses se’ls
ofereix, entre d’altres, suport
en consultoria financera, assessorament generalista i en
solucions per a la cadena de
subministrament, anàlisi i
gestió de costos indirectes a
l’activitat de l’empresa i comerç internacional. A partir
d’una primera entrevista inicial de diagnosi, un consultor
especialista donarà suport i
acompanyament a les firmes.
Les inscripcions s’han de fer
al web de l’AMERC.

L’Ajuntament de la Llagosta
ha renovat durant aquests dies
88 arbres de diferents espais
de la nostra localitat. Els nous
arbres substitueixen altres que
estaven malalts o morts.
On s’han plantat més espècies,
un total de setze, ha estat a la
zona de les places de Concepció Arenal i d’Anna Frank.
Altres espais públics on s’ha
substituït arbrat són el Parc
Popular, la plaça d’Europa,
l’avinguda del Primer de Maig
i els carrers del Progrés, Cabanyes, Mercè Rodoreda i Pintor
Fortuny, i el passeig del Pintor
Sert, entre d’altres.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament dona continuïtat a la
renovació d’arbrat que es va
iniciar l’any passat a altres zo-

Empleats de l’Ajuntament plantant els arbres.

nes de la nostra població. El
Consistori llagostenc procura que els nous arbres siguin
d’espècies autòctones. Aquesta

actuació ha suposat una despesa per a les arques municipals de prop de 1.880 euros. Xavi Herrero
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PARTICIPACIÓ EL MERCAT D’IDEES TINDRÀ LLOC EN UNA DATA ENCARA PER CONCRETAR

CONSUM

La Mostra d’Entitats
se celebrarà el 2 de juny

L’OMIC va atendre
durant l’any 2017 més
de 700 visites

El Mercat d’Idees, vinculat a la
Mostra d’Entitats del pròxim
2 de juny, se celebrarà en una
altra data encara per concretar. Així ho van decidir el 21
de febrer les associacions que
van assistir a la reunió convocada per l’Ajuntament per preparar aquest esdeveniment.
Una altra novetat d’aquest any
és la creació d’una comissió
organitzadora, que s’encarregarà de decidir com serà la
Mostra d’Entitats i els temes
que es tractaran al Mercat
d’Idees. La comissió ja es va
configurar el dia 21 i mantindrà dues o tres reunions amb
els tècnics municipals per treballar en la seva organització.
La primera reunió per preparar la quarta Mostra d’Entitats es va celebrar el dia
21 al Centre Cultural. Una
quarantena de persones, representant a 23 entitats, van

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC) de la Llagosta va
obrir durant l’any 2017 un
total de 521 expedients en
relació a consultes i reclamacions sobre consum i serveis.
Aquesta xifra suposa un
increment de més del 44%
respecte al 2016. L’any passat, l’OMIC va rebre un total
de 704 visites de persones
que volien rebre informació
o presentar una reclamació.
A més es va atendre 39 visites al servei d’assessorament
jurídic sobre clàusules abusives hipotecàries. Precisament aquest tema ha estat
el que més consultes i reclamacions va registrar durant
l’any passat, arribant al 50%
del total. Els casos hipotecaris van ser també els que
més reclamacions van generar, 201 d’un total de 331. El
46,5% del total de reclamacions han estat estimades,

El Centre Cultural va acollir la reunió amb les entitats.

assistir a la convocatòria. Les
associacions van plantejar la
necessitat de no fer coincidir en el mateix dia el Mercat
d’Idees amb la Mostra d’Entitats, ja que el muntatge de la
fira requereix molt de temps.
El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Bonallach, va

plantejar la possibilitat que el
Mercat d’Idees se celebri cada
any, sempre que les entitats estiguin disposades. Bonallach
considera que el contacte, com
a mínim una vegada l’any, entre les associacions fa que tinguin més relacions entre elles.
- Xavi Herrero

GENT GRAN LA PROPERA EXCURSIÓ SERÀ PER L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La Llagosta va acollir el dia 20
una passejada per a la gent gran
Unes 170 persones van participar el dia 20 de febrer a la
passejada per a la gent gran
que es va fer per la Llagosta
i el seu entorn. La caminada
va començar al voltant de les
10 hores a la porta del Centre
Cultural, on els participants
van ser rebuts per l’alcalde accidental i regidor d’Esports,
Jordi Jiménez, i la regidora de
Gent Gran, Antonia Illescas.
El recorregut es va desenvolupar per la Serralada de Marina, fins arribar a l’Ermita
de Sant Cebrià de Cabanyes.
Allà, el llagostenc José Luis
Mediavilla va explicar detalls
del temple romànic i va fer un
relat de la història del nostre
municipi.
A la tornada, les persones participants van dinar al Centre
Cultural de la nostra localitat.
El dia 20, va venir a la Llagosta

el que suposa que s’han retornat 186.842 euros (155.406
per reclamacions sobre clàusules abusives hipotecàries).
Els subministraments bàsics,
com l’electricitat i el gas, han
passat del 29% al 22%. Sobre aquest tema destaquen
les consultes realitzades sobre els nous comptadors de
telegestió. Pel que fa a les
consultes i queixes sobre telefonia, s’han reduït del 14%
al 6%. L’activitat comercial
de grans superfícies, comerç
especialitzat i petit comerç
van ocupar poc més del 8%
del volum total d’atenció a les
persones usuàries de l’OMIC.
D’altra banda, només el 4% de
totes les consultes ateses van
acabar en queixa o denúncia
davant de l’Agència Catalana del Consum i poc més del
0,6% estan pendents d’arbitratge a la Junta Arbitral de
Consum de Catalunya. - Xavi
Herrero

MEDI AMBIENT

La nevada va deixar imatges
gens habituals a la Llagosta

Alguns dels participants, al passeig de Joan Miró.

gent de Sant Celoni, Sabadell
i l’Hospitalet de Llobregat. La
passejada estava organitzada
pels ajuntaments d’aquests
municipis, el de la Llagosta i
la Diputació de Barcelona. La
propera activitat del Cicle de

passejades per a la gent gran
serà el 7 de març a l’Hospitalet de Llobregat. Les persones
interessades a participar-hi
s’hauran d’inscriure uns dies
abans al Casal d’Avis. - Xavi
Herrero

La nevada que va caure dimecres va deixar imatges que no són
gens habituals a la nostra localitat. Com a mesura de precaució,
l’Ajuntament de la Llagosta va llençar abans sal als carrers. La
majoria de centres educatius de la nostra localitat van funcionar amb serveis mínims. Durant tota la jornada, tothom va
aprofitar per fer les seves pròpies fotografies per tenir un bon
record de la nevada.
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ENSENYAMENT

Detectats dos abocaments
de residus a Can Donadéu
La Policia Local de la Llagosta ha proposat que se sancioni dues empreses per abocar
residus a la zona de Can Donadéu. Els Serveis Jurídics de
l’Ajuntament determinaran
ara les multes, que poden
anar dels 3.000 als 30.000 euros.
Agents de la Policia Local
van detectar un primer abocament el dia 22 de gener en
una zona ubicada entre el
Cementiri i la línia de l’AVE.
Entre els residus dipositats hi
havia peces de plàstic i metall
de taller, bidons amb oli, neumàtics i documentació d’una
empresa. Gràcies a aquests
papers, la Policia Local va
esbrinar que els residus procedien d’una nau industria l
de Montcada i Reixac i va
poder determinar quina empresa havia fet l’abocament.
Aquesta firma va procedir
posteriorment a la retirada

Els alumnes de quart de l’Escola Gilpe van rebre el dia 2 a
la seva classe el 08centvint del mes de febrer en el qual apareix una notícia sobre la visita que van fer el dia 23 de gener a
l’Ajuntament de la Llagosta. L’alcalde accidental, Jordi Jiménez,
va ser l’encarregat de lliurar-los els exemplars.
Un dels abocaments detectats per la Policia Local a Can Donádeu.

dels residus i a la neteja del
terreny.
El dia 31, es va detectar un
altre abocament a prop del
peatge de l’autopista C-33. En
aquest cas, entre els residus,
hi havia armaris, penjadors
i comprovants de pagaments
amb targeta de crèdit. La in-

SOLIDARITAT

vestigació de la Policia Local de la Llagosta va permetre concloure que tot aquest
material procedia d’una nau
industrial de Granollers. Els
agents van arribar fins a l’empresa que va fer l’abocament,
que també va procedir a retirar els residus. - Juanjo Cintas

La Room participa a Got Talent
Un grup de l’Escola de Dansa
La Room de la Llagosta està
participant al programa Got
Talent, que emet Telecinco.
Amb el nom de La banda del
patio, els infants llagostencs
estan tenint una actuació destacada i caldrà estar ben atents
a veure fins a on arriben.

D’altra banda, l’Escola de
Dansa La Room i La Carpa, espai cultural van posar en escena el 17 de febrer el musical In
the heights. El Centre Cultural
de la Llagosta es va omplir durant les dues representacions.
In the heights és un musical de
Broadway amb diferents estils

de dansa que parla de la integració en un barri marginal,
on la gent és feliç, tot i la seva
situació.
La intenció de les dues escoles
és donar continuïtat a aquesta
col·laboració i, si és possible,
posar en marxa altres projectes. - 08centvint

Donació de joguines de l’AMPA de l’Escola Les Planes. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Les
Planes va organitzar una sèrie de jocs solidaris per a la campanya de recollida de joguines de l’entitat local Rems. Aquesta
iniciativa es va saldar amb la donació de joguines valorades
en gairebé 250 euros per tal que els Reis Mags d’Orient les repartissin entre els infants de famílies amb escassos recursos
econòmics de la Llagosta.
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L’ENTITAT

Què cal fer per millorar en
igualtat entre homes i dones?

DANIEL RODRÍGUEZ

SARA BUENDÍA

Club Deportivo Viejas Glorias
LA FAMÍLIA DEL VIEJAS GLORIAS

FCO. JAVIER TORRIJAS

VICTORIA DE LA VEGA

JULIÁN VICENTE

M. DEL CARMEN LIFANTE

El Club Deportivo Viejas
Glorias funciona com una
família des de l’any 1980 a
la Llagosta. Aquesta entitat,
fundada
per
Anastasio
Beltrán i Clemente Requena,
va néixer per la necessitat
d’un grup d’amics de la
població d’un altre equip
local, el Promesas Veteranos.
Els jugadors veterans del
Promesas Veteranos volien
seguir jugant a futbol
en una edat màster i van
decidir fundar un nou club
per continuar la seva tasca
esportiva i social.
L’equip veterà de la nostra
localitat compleix enguany
38 anys i ja són milers de
jugadors que han vestit la
seva samarreta al llarg de
la seva trajectòria. Fins a
l’any 1982, la directiva no
va decidir federar l’equip
en una lliga de veterans, ja
que els dos primers anys tan
sols van disputar amistosos i
tornejos.
A partir del 1982, el Club
Deportivo Viejas Glorias va
obrir un ampli ventall de
possibilitats disputant lligues
federades a nivell català. De
fet, el club va ser un dels
impulsors de les lligues de
veterans entre clubs.

Des que el club participa
en lligues federades, n’ha
guanyat un total de set
lligues,
entre
diverses
federacions, i sempre ha
recollit
èxits
esportius
amb un gran nombre de
subcampionats.
L’última
lliga que va celebrar el
club va ser a la temporada
2014-2015 a la màxima
categoria de l’Associació
Esportiva Catalunya 1984,
a la Divisió d’Honor. El club
va signar una temporada
per emmarcar i va cantar
la victòria a la penúltima
jornada al camp de la
Romànica, guanyant per 1 a
8. D’entre els èxits esportius
del club, també hi ha el doble
campionat de l’Esportivitat
i un bon grapat de copes
de diverses federacions i
tornejos d’estiu. Des de fa
dues temporades, el Viejas
Glorias pertany a l’Associació

de Futbol Veterans Vallès
Maresme amb un balanç
positiu.
La
campanya
passada va assolir l’ascens de
categoria i enguany disputa
la Segona Divisió, al grup
Sud, i va camí d’assolir un
segon ascens consecutiu,
tot i que l’objectiu del club
és guanyar la lliga. El Viejas
Glorias és un club competitiu
en un ambient competitiu.
Per això, el club sempre
està obert a rebre nous
jugadors que vulguin afegirse al seu projecte esportiu
de jugadors màsters. Fins i
tot, el club obre les portes
a formar un equip femení.
Ja va comptar en alguna
temporada amb un grup de
dones que s’entrenaven. El
Viejas Glorias entrena cada
dijous a partir de les 19.30
hores i juga els dissabtes a les
17 hores al Camp Municipal
de Futbol Joan Gelabert.

FITXA
Any de fundació: 1980
Nombre de socis: 50
Correu electrònic: alonso-lallagosta@hotmail.com
Facebook: https://es-es.facebook.com/public/VeteranosViejas-Glorias
Adreça: Carrer del Mercat, 2. Despatx 205
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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

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

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, Eva Miguel Guerrero i Meritxell
Carbonell Guerrero

26 i 27 de març de 1979. XVII Setmana catalana de ciclisme.
La Setmana catalana de ciclisme va ser una cursa ciclista disputada
a Catalunya entre els anys 1963 i 2005. L’edició de 1979 va ser guanyada
pel belga Claude Criquielion, essent segon classificat Faustino Rupérez,
seguit de Felipe Yañez.
La Setmana catalana de 1979 es va disputar en 7 etapes. La primera
etapa va ser: Santa Eulàlia de Ronçana / La Llagosta de 73 quilòmetres.
El guanyador va ser el belga Marc Demeyer, de l’equip Flandria-Ca Va
Seul. La segona etapa va ser la Llagosta / Banyoles de 105 quilòmetres i
la va guanyar l’espanyol José Suárez Cueva, de l’equip Kas-Campagnolo.
El dilluns dia 26, es va produir l’arribada de la cursa a les 17.15 h a
l’avenida de la Paz (actual avinguda del Primer de Maig).
El dimarts dia 27, a les 9.45 h, es donava la sortida neutralitzada davant
del Restaurant “Can Jordi”, al carrer de la Florida fins a l’avenida del
Generalísimo (actual avinguda de l’Onze de Setembre) en direcció a
Granollers.
Procedència: Col·lecció Crònica local de l’Arxiu Municipal 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

SÍ A UN NUEVO AMBULATORIO

¿Y SI NOSOTRAS PARAMOS?

POR SEGURIDAD E HIGIENE

En La Llagosta tenemos un CAP donde, las personas
con movilidad reducida no pueden acceder bien a
los baños, para entrar en algunas consultas en sillas
de ruedas hay que retirar la mesa del doctor para
que se pueda cerrar la puerta, se limitan las horas de
extracciones por falta de espacio, se limitan algunas
horas de especialista por tema de espacio, pediatría
es un empalme hecho con barracones, las camillas
de exploración son más pequeñas de lo habitual
por falta de espacio, en invierno hace frío, en verano
hace calor, cuando llueve goteras... Podríamos seguir con muchas más cosas, cosas que hacen que en
nuestro pueblo sea necesario un nuevo ambulatorio
y por eso NOSOTROS hemos luchado para conseguir
uno nuevo. Nuestro estupor viene cuando ICVeuia/
Podemos después de votar en contra de un nuevo
ambulatorio varias veces en pleno, ahora escriben
un artículo en un diario para decir que con un lavado
de cara del viejo ya es suﬁciente. Por la dignidad de
unos servicios públicos para los vecinos, hace falta
un nuevo ambulatorio; Por la dignidad laboral de los
profesionales que trabajan en el CAP, hace falta un
nuevo ambulatorio. En vez de pensar en el pueblo,
la oposición sigue poniendo piedras a la salud de los
vecinos. Gracias por recordar a quien NO deben votar jamás. Con el CAP se nos quedará libre el viejo.
¿Renunciáis a un nuevo servicio para el pueblo?

Llevamos muchos 8 de marzo tomando la palabra
y saliendo a la calle, mostrando nuestra indignación
y visibilizando nuestra unión y nuestra fuerza en la
lucha por nuestros derechos.
Este 8 de marzo queremos ir un poco más allá, desde los colectivos feministas convocamos una Huelga
Feminista, no sólo en el ámbito laboral, sino en las
otras esferas de la vida dónde nuestra participación
es muy activa, como son el trabajo de cuidados, el
consumo y la vida asociativa y estudiantil.
Queremos que los hombres reﬂexionen sobre sus
privilegios y sobre qué es lo que pueden hacer para
cambiar una situación sobre la que todavía no han
dicho nada.
Somos fuertes, como lo fueron nuestras antecesoras,
queremos plantarle cara a este sistema patriarcal,
capitalista, racista y depredador con el medio ambiente. Formamos parte de muchas luchas, contra
las violencias machistas, por la libre decisión sobre
nuestros cuerpos, por la libertad sexual, por una
educación y sanidad públicas y de calidad, por erradicar la brecha salarial, por el derecho a la vivienda,
por la libertad de expresión, por los derechos humanos… en deﬁnitiva, por una manera diferente de
entender la vida.
¿Y si nosotras paramos? Sin nosotras no se produce,
y sin nosotras no se reproduce.

No hay más que comprobar, a través de cualquier
paseo diario, para ver el efecto corrosivo que tienen
los orines de algunos perros, provocando el deterioro del mobiliario urbano en sus diferentes elementos de la vía pública, como farolas, cajas de conexiones eléctricas, y en ediﬁcios tanto municipales como
privados, con el consiguiente peligro de roturas y de
que se produzcan accidentes y con el elevado coste
que ello representa para todos los ciudadanos, siendo el coste de un cuadro de luz de 1.500 euros y la
vida útil son más de 50 años, pero su vida útil por los
orines es menos de 10 años.
Queremos evitar lo más posible los problemas de
salud pública, donde el principal grupo de riesgo
son nuestros hijos y nietos, nuestros mayores y el
conjunto de los vecinos que pueden resultar parasitados al llevarse a la boca las manos sucias por tierra u objetos contaminados por parásitos existentes
en los excrementos abandonados y orines caninos,
parásitos que viven largo tiempo en el medio ambiente. Es un problema que nos afecta a todos por
eso la importancia de hacer un censo canino con el
ADN para concienciar a los dueños de la importancia
que tiene tener cuidado de sus mascotas, de modo
que todos actúen responsablemente como ya hacen
muchos de los vecinos. Nuestra propuesta y fotos en
facebook cslallagosta.

Partit Popular

Esquerra Republicana
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu
Català

GESTIONANT REALITATS

MOLTES GRÀCIES A TOTS

VERITATS I MENTIDES

En un moment on la confrontació d’idees i
abstraccions sembla tenir més importància
que no pas la realitat ens hem de qüestionar,
obligatòriament, per a què serveix la política? En
primer lloc, hauríem d’apostar per una voluntat de
servei, per poder tornar la ciutat, la nostra ciutat, a
les persones. D’altra banda, la ﬁnalitat primera és la
de gestionar la realitat: una realitat que sovint no
ens es propicia, però que malgrat que els obstacles
ens permet assolir grans ﬁtes. Des del nostre grup
municipal volem seguir treballant per afavorir el
dia a dia dels llagostencs i llagostenques. A partir
de, per exemple, l’estalvi energètic en enllumenat
públic que ha suposat una disminució de la despesa
econòmica en la factura que paguem entre tots. Així
mateix, s’ha apostat per afavorir l’assessorament de
les empreses a partir de l’Associació de Municipis
de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC), gràcies al
programa gratuït anomenat Creixement VIA-C i
al qual des d’aquest espai us animem a participar.
Per últim seguim i seguirem amb les campanyes
adreçades a fomentar el comerç municipal, com és
el cas de “Tot al teu abast” del Mercat Municipal.
Volem seguir apostant per una gestió eﬁcient dels
recursos pressupostaris amb els quals comptem i no
perdre’ns en el món de fantasia que alguns partits
prediquen.

Des de ERC volem donar les gràcies a totes aquelles
persones que els darrers mesos us heu interessat
per la nostre tasca al poble i us heu apropat a
nosaltres per col·laborar i participar, per això us
donem les gràcies, i ens reconforta sapiguer que
tenim el suport de tanta gent i que d’una manera
o altre som útils al servei del poble. Per altre banda,
davant la propera preparació per part de l’equip
de govern (PSC-PP-PDCAT) del pròxim pressupost
municipal 2018, ens agradaria que es materialitzés
l’implementació d’un o més punts de recàrrega
per vehicles elèctrics, tal com es va aprovar en una
moció nostre, i que al BOE de 16 de gener hi ha
publicada la convocatòria del programa d’ajudes
a la implantació d’infraestructures de recàrrega de
vehicles elèctrics de les quals els governs locals en
poden ser beneﬁciaris. Ens agradaria trobar una
partida per a la restauració de Can Baqué, o una
partida pressupostària amb uns diners reservats i
no asignats per l’equip de govern ﬁns que la gent
del poble pugui decidir quin ús en fa, en resum,
un pressupost participatiu en la mesura de les
possibilitats econòmiques d’aquest ajuntament. A
nivell de país constatar que els qui varen convocar
les eleccions del 21D, ni respecten els resultats ni
deixen formar govern, i volen guanyar als despatxos
el que varen perdre a les urnes.

Que des de les Regidories d’Ensenyament i Salut
Pública estem fent bona feina es veu a cadascuna de
les actuacions que fem: (recuperació de subvencions
per a les AMPES, col·laboració amb el Marina amb
el projecte UMA (enguany amb un curs adreçat al
coneixement de la hípica), educació alimentària…
Tanmateix, una grup de l’oposició darrerament ha
agafat ﬁxació amb els excrements del gossos i amb
les proves genètiques de les caques per identiﬁcar
els animals i està mentint.
Davant la desinformació interessada que estan
vessant, voldríem aclarir: Primer, perquè les proves
d’ADN als gossos siguin efectives, cal que tots els
gossos (del poble i de fora) estiguin censants en
ADN. Avui, aquest sistema és minoritari. Segon, les
proves d’ADN a gossos són molt cares i, ara mateix,
poc efectives. Tercer, les dades que tenim a la
Llagosta, que estan al cens de la Generalitat ANICOM
són correctes, evidentment.
Sembla mentida les ganes d’embolicar la troca i la
poca feina d’alguns. Repetim, ara per ara, el xip és el
sistema més econòmic i més efectiu que hi ha per al
control dels gossos. I, com tothom comprendrà, no es
pot posar un control a cada cantonada per analitzar
gos per gos, gat per gat, conill per conill, o qualsevol
altra mascota que algú pugui tenir, “per si un cas” no
porta xip. Si us plau, una mica de seriositat.
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FUTBOL SALA EL JUGADOR DEL FUTBOL SALA UNIÓN LLAGOSTENSE VA FER UNA GRAN COMPETICIÓ

FUTBOL

Álex Pérez, campió d’Europa
sub-20 amb la selecció catalana

El CE la Llagosta
va organitzar una
jornada de valors

El llagostenc Álex Pérez es va proclamar el 18 de febrer campió d’Europa de futbol sala de la categoria sub20 amb la selecció de Catalunya de la Federació Catalana de Futbol Sala. La competició va ser organitzada
per la Futsal European Federation. Els catalans van acabar el torneig invictes i es van classificar per al
Mundial de Colòmbia, que se celebrarà al mes de novembre.

El Campionat d’Europa es va
jugar a la localitat d’Alassio
(Itàlia) del 16 al 18 de febrer.
Álex Pérez va ser el màxim
golejador del seu equip. El jugador del Fútbol Sala Unión
Llagostense va fer sis gols i va
ser decisiu en el títol aconseguit per Catalunya.
En el primer partit, el combinat català es va imposar a
Suïssa per 13 a 2 amb tres gols
d’Álex Pérez. Al descans, el resultat era de 9 a 2.

El llagostenc va marcar
sis gols i va ser el
màxim anotador de
Catalunya
El dia 17, Catalunya va derrotar França i Itàlia pel mateix resultat (1-2). Contra els
italians, el llagostenc va marcar els dos gols.
El dia 18, Catalunya es jugava
el títol en el partit contra el
Marroc, que, tot i ser un país
africà, jugava el Campionat
d’Europa. Els marroquins van
arribar a dominar per 1 a 4 a
la segona part, però els cata-

lans van protagonitzar una
gran remuntada i van marcar
cinc gols seguits. El Marroc
va reaccionar i va empatar.
En aquest partit, Álex Pérez
va anotar un gol. Amb aquest
empat contra el Marroc, Catalunya s’assegurava ser el primer del grup i, per tant, campió d’Europa i el bitllet per al
Mundial. A més dels catalans,
es van classificar el Marroc i
Itàlia.
D’altra banda, el sènior masculí A del FS Unión Llagostense va perdre el cap de setmana passat per 3 a 2 a la pista
del Clot. Els dos gols del conjunt de José Manuel Poyato els
va marcar Carlos Gálvez, però
no van ser suficients per aconseguir un resultat positiu. És
la quarta derrota que encaixa
aquesta temporada l’equip de
la nostra localitat. El FS Unión
Llagostense ocupa la novena
posició amb 20 punts, a nou
dels dos equips que lideren
el grup, el Sansur i el Ripoll,
però amb un partit menys.
El proper cap de setmana, hi
haurà jornada de descans i
després els llagostencs rebran
el Granollers. - Juanjo Cintas

Álex Pérez, en un partit amb el FS Unión Llagostense.

Una acció del partit entre el FS Unión Llagostense i el Borges.

Una trentena de pares i mares i un centenar d’infants
van participar el 10 de febrer en la jornada de valors
en l’esport del Club Esportiu la Llagosta. L’activitat va
tenir lloc al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert
aprofitant que no hi havia
competició oficial a causa
de l’aturada per Carnaval.
Una de les peculiaritats
d’aquesta jornada és que els
pares i mares van fer d’àrbitres. “En acabar els partits,
els pares deien el tòpic que
semblava més fàcil des de
fora, però, quan es posen en
la pell de l’àrbitre, veuen la
seva dificultat”, explica un
dels coordinadors del CE la
Llagosta i impulsor d’aquesta
jornada, José Ángel Venero,
que remarca: “va ser un èxit
i els infants s’ho van passar
d’allò més bé”. Al llarg de la
jornada, van jugar un total de
deu partits entre nou equips
del CE la Llagosta.
D’altra banda, el primer
equip del CE la Llagosta va
caure el cap de setmana per
5 a 1 al camp de l’Atlètic del
Masnou, que és el segon classificat. Els de la nostra localitat ocupen la vuitena posició
amb 20 punts al grup 6 de la
Quarta Catalana. Diumenge,
rebran la visita del líder, el
Vilassar de Dalt, que suma 45
punts. - José Luis Rodríguez /
Juanjo Cintas

Institut Marina
Dimecres 7 de març, a les 18 h
Centre de secundària concertat Balmes
Dimecres 21 de març, a les 18h
Escola Joan Maragall
Divendres 9 de març, a les 9.15 h i a les 15.15 h
Escola SAFA
Dilluns 12 de març, a les 13 h i a les 17.30 h i dissabte 17 de
març, a les 11 h

- Secundària

Escola Les Planes
Dimecres 14 de març, a les 9.15 h i a les 17 h

- Primària

Escola concertada Gilpe
Dijous 15 de març, a les 9.30 h i a les 15.15 h

- Infantil

Escola Bressol Municipal Cucutras
Dilluns 12 de març, a les 9.30 h, a les 15.30 h i a les 17.30 h

- Adults

Escola Bressol Niu Blau
'LVVDEWHGHPDUoG·DK

- Estudis no reglats

&)$ &HQWUHGH)RUPDFLyG·$GXOWV 
'LPHFUHVGHPDUoGHKDKLGLPHFUHVG·DEULO
G·DK
Escola Municipal de Música de la Llagosta
Divendres 18 de maig, a les 17 h
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FUTBOL SALA LA CONCÒRDIA REP DISSABTE LA VISITA DE L’AECS DE L’HOSPITALET

HANDBOL

Sonia Blanco, campiona
d’Espanya amb Catalunya

Mari Carmen Ortiz, nova
presidenta del Joventut
Handbol la Llagosta

Sonia Blanco, jugadora del
Club Deportivo la Concòrdia,
es va proclamar diumenge
campiona d’Espanya de futbol sala femení de la categoria sub-21 amb Catalunya. A
la final, disputada a Salou, la
selecció catalana va derrotar
Múrcia per 3 a 2 amb un gol de
Sonia Blanco a falta de sis segons per a la finalització de la
pròrroga. És la primera vegada que Catalunya aconsegueix
el títol de campiona d’Espanya
en aquesta categoria.
La final va ser molt disputada. Catalunya va sortir amb
una pressió alta i intensa, però
Múrcia va marcar en el seu
primer xut al minut 4. Les catalanes van tenir després algunes ocasions per marcar, però
les murcianes tampoc no renunciaven a l’atac i obligaven
a intervenir amb encert a la
portera de Catalunya. A falta
d’un minut per al descans, les
catalanes van enviar un xut al
pal.
Al minut 2 de la segona part,
Catalunya va obtenir el premi al seu esforç amb el gol
de l’empat. El combinat català va continuar portar el pes
del partit, mentre que Múrcia
buscava sentenciar al contracop. A falta de cinc minuts per
al final, les murcianes van fer
l’1 a 2. Tres minuts després,
va arribar l’empat a dos. La
primera part de la pròrroga
va acabar sense gols. A la segona part, Catalunya va arriscar i va aconseguir el gol que
li donava el títol a falta de sis
segons per al final.

Sonia Blanco rep la copa de campiones d’Espanya. Foto: FCF

Una acció del partit entre la Concòrdia i el Xaloc d’Alacant.

gues van donar una passa endavant i van empatar a falta de
cinc minuts per al final. En el
darrer tram, Sonia Blanco va
marcar tres gols i va portar
Catalunya a la final. En l’altra
semifinal, Múrcia va derrotar
Andalusia per 3 a 5.

La Concòrdia juga dissabte
Tres gols en semis
Dissabte, en el partit de semifinals, Catalunya va derrotar Galícia per 5 a 2 gràcies
als tres gols que va marcar en
els darrers dos minuts. Les
catalanes van començar dominant, però va ser Galícia la
que va marcar primer, al minut 12. Al començament de
la segona part, Catalunya li
va donar la volta al marcador
amb dos gols seguits. Amb el
resultat en contra, les galle-

El Club Deportivo la Concòrdia rebrà dissabte la visita de
l’AECS de l’Hospitalet després
del descans del cap de setmana passat. Les de Javier Ruiz
ocupen la cinquena posició
amb 29 punts, a vuit del líder,
el Palau, mentre que l’AECS
de l’Hospitalet és onzè amb
nou punts.
La Concòrdia ve d’encaixar la
primera derrota de la temporada en perdre el 17 de febrer
a la pista del Teldeportivo per

6 a 4. El partit va començar
molt malament per a les llagostenques, que, al minut 2, ja
perdien per 2 a 0. La Concòrdia va intentar reaccionar i, al
minut 6, Anna va fer el 2 a 1.
El conjunt canari, rival directe
de les de la nostra localitat a la
zona alta de la classificació, va
respondre amb dos gols. Cris
va marcar el 4 a 2 al minut 18,
però, abans del descans, va arribar el 5 a 2.
A la segona part, la Concòrdia
es va situar amb un marcador de 5 a 4 amb gols de Sonia Blanco i de Cris, però les
canàries van sentenciar amb
un sisè gol al minut 34. La primera derrota de la Concòrdia
arribava en el primer partit de
la segona volta. El proper rival
del conjunt local ve de perdre.
- Juanjo Cintas

Mari Carmen Ortiz és la
nova presidenta del Joventut
Handbol la Llagosta. Ortiz substitueix Elsa Flórez,
que ha renunciat al càrrec
per motius personals. S’ha
aprofitat aquest canvi per
incorporar un nou membre a
la junta directiva, Àlex Soto,
com a vocal. La resta de la
directiva està formada per
Manel López, vicepresident;
Lourdes Pons, tresorera; Xavier Canalejas, secretari; i
els vocals Sergio Valero, José
Parejo, Toñi Escobar, Encarni Palero, Clemen Garrido i
Jordi Zamora.
D’altra banda, el sènior masculí del Joventut Handbol la
Llagosta va perdre el cap de
setmana a la pista del Santpedor per 27 a 24 i va posar fi
a una ratxa de sis partits se-

guits sense perdre. Els llagostencs són ara setens amb 20
punts i la propera jornada rebran la visita de l’Esplugues C,
que és cinquè amb 24 punts.
Per la seva part, el sènior femení del Joventut Handbol es
desplaçarà aquest cap de setmana a la pista del Montbui
per disputar el segon partit
de la Copa Federació. Les llagostenques van descansar la
jornada passada i han perdut
l’únic partit que han disputat.
D’altra banda, els equips cadet i juvenil masculins del Joventut Handbol jugaran uns
partits amistosos contra un
conjunt danès el 18 de març al
Pavelló Antonio García Robledo. El partit de categoria cadet
es disputarà a partir de les
16.30 hores i el del juvenil, a
les 18.30 hores. - J.L.R.B. / J.C.

NATACIÓ

Jubal Edo, subcampió català en
50 esquena de natació adaptada
El llagostenc Jubal Edo s’ha
proclamat subcampió de Catalunya de natació adaptada
en 50 metres esquena. El cap
de setmana del 17 i 18 de febrer,
va tenir lloc a Terrassa el Campionat de Catalunya d’Hivern
d’Open de Natació Adaptada.
Edo, que pertany a l’equip
Fundación Adapta2, va assolir la segona millor marca
en 50 metres braça amb un
temps de 36 segons i es va
quedar a menys d’un segon
de l’or, que va guanyar José

Luis Corredera, del Club Natació Terrassa. “Fa uns anys
que lluito contra José Luis
Corredera per guanyar-lo i i
cada vegada estic més a prop
d’assolir-ho. Anava primer
en la sèrie, però ell va ficar la
mà abans que jo”, admet Jubal Edo, que es mostra satisfet amb la plata aconseguida.
El llagostenc també va lluitar
per les medalles en la modalitat de 100 metres esquena
amb un quart lloc i en 50 metres braça va ser sisè. - J.L.R.B.
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PETANCA L’ENTITAT DE LA NOSTRA POBLACIÓ PUJA A LA TERCERA DIVISIÓ

ATLETISME

JUDO

El Club Petanca la Llagosta
es proclama campió de lliga

Nous èxits
de l’atletisme
llagostenc

El judo de la
Llagosta guanya
27 medalles

Els llagostencs Raúl Gracia i Albert Caballero van
aconseguir penjar-se una
medalla al Campionat de
Catalunya màster d’atletisme en pista coberta.
Gracia, atleta de la UA Terrassa, va assolir la tercera
millor marca en el salt d’alçada de la categoria de més
de 35 anys. Gracia va penjar-se la medalla de plata
perquè el primer classificat
estava fora de competició.
Albert Caballero, atleta de
l’Atletisme Montornès, va ser
tercer en la prova de 3.000
metres llisos. A més, Caballero es va proclamar l’11 de
febrer a Mollerussa subcampió de Catalunya de cros per
equips amb l’Atletisme Montornès. - J.L.R.B.

L’entitat local Associació Esportiva Karate-Judo va aconseguir el 17 de febrer a Blanes
27 medalles a la Supercopa
de Catalunya de judo entre
les categories aleví i benjamí. En alevins, va guanyar
tres ors, quatre plates i dos
bronzes; i en benjamí, dos
ors, cinc plates i onze bronzes. “Hem aconseguit molts
bons resultats i estem molt
satisfets, tot i que cal remarcar que en aquesta competició tots els lluitadors
i lluitadores van pujar al
podi, hagin quedat primers,
segons o tercers”, ha explicat
un dels responsables de l’Associació Esportiva KarateJudo la Llagosta, Juan Carlos
Cerrudo, que va ser present a
Blanes. - J.L.R.B.

FUTBOL

HANDBOL

El Viejas Glorias
lidera el grup
amb dos equips

Setena victòria
per al sènior del
Vallag

El Club Deportivo Viejas
Glorias és un dels tres equips
que encapçala el grup Sud de
la Segona Divisió després de
guanyar la jornada passada
per 1 a 3 al camp del Molinos B. Els llagostencs sumen
51 punts, els mateixos que
tenen el Pomar i el Mataronesa. - J.C.

L’Handbol Club Vallag va tenir una doble jornada el cap
de setmana amb una victòria i una derrota. Dissabte,
l’equip taronja va imposar-se
contra el tercer classificat, el
Cardedeu, per 24 a 20; mentre que diumenge, va perdre
a la pista del líder, l’Escola
Pia Granollers (26-23).

El sènior A del Club Petanca
la Llagosta ha signat una temporada per emmarcar. L’equip
de la nostra localitat s’ha proclamat campió del grup 4 de la
Quarta Divisió amb un total
de 17 victòries i només una
derrota. Els de la Llagosta han
obtingut una plaça que dona
l’accés directe a la Tercera Divisió, una categoria que estrenaran el proper setembre amb
l’objectiu de la permanència.
L’equip de la nostra població
ha estat el millor del grup 4
amb un total de 51 punts, que
són els mateixos que ha sumat el segon classificat, el Can
Bassa, tot i que la diferència de
partides era favorable al primer equip del Club Petanca la
Llagosta.

Molta igualtat
“Ha estat una temporada molt
competida amb el Can Bassa,
hem estat dos equips molt
forts. Però nosaltres hem estat finalment superiors per
la diferència de partides”, ha
explicat el vicepresident del
club, Julián Penco, que admet
que l’objectiu per a la propera temporada “és la permanència”, tot i que assegura,
que “fitxarem un o dos jugadors i podem somiar, perquè no, amb un altre ascens”.
Per la seva part, el sènior B
del Club Petanca la Llagosta
ha assolit la permanència en

El primer equip del Club Petanca la Llagosta.

el grup 3 de la Cinquena Divisió amb 22 punts. El segon
equip del club llagostenc ha
assolit un balanç de set victòries, un empat i vuit derrotes.
La bona situació de l’entitat
ha possibilitat la creació d’un
equip femení, que s’estrenarà la propera temporada a
la Quarta Divisió, que és la
categoria més baixa en competició femenina. L’equip de
nova creació a la nostra localitat prové de Cerdanyola del
Vallès.
“A Cerdanyola no podien seguir competint i el grup de
noies es va adreçar a nosaltres. De seguida vam dir que
sí i això creiem que possibilitarà seguir creant el bon ambient que tenim. Ja fa temps
que volíem tenir un equip

femení i ara és l’oportunitat”, admet el vocal Juan Luis
Peñas, vinculat des de fa molts
anys amb el club, que recorda
que fa prop de tres dècades el
club ja havia comptat amb un
equip femení. “Des d’aleshores no hem tingut cap equip
femení més. L’objectiu és
crear, fins i tot, una base amb
infants”, ha remarcat Peñas.
El repte més immediat que
s’ha marcat el Club Petanca
la Llagosta serà la participació
d’algunes de les seves tripletes
a la fase prèvia del Campionat d’Espanya. L’estatal tindrà
lloc en les properes setmanes
i el club llagostenc encara està
acabant de concretar el nombre total de tripletes masculines i femenines. - José Luis
Rodríguez Beltrán

Programació d’activitats Dia Internacional de les Dones
Dimecres 7 de març, a les 18.30 h
Celebració del 10è aniversari del CIRD
Acte commemoratiu del
Dia Internacional de les Dones
- Recepció amb te i pastissets
- Lectura del manifest del 8 de març
- Presentació del nou Concurs literari
Lloc: Can Pelegrí

De l’1 al 30 de març
10 anys del CIRD, recull materials: llibres,
imatges, cartells de campanyes….
Planta baixa de Can Pelegrí

Durant el mes de març
Tallers i activitats de Veus de Dona
Accés gratuït a les activitats de dansa
oriental, pilates, moviment conscient,
informàtica, treballs manuals i
restauració

Del 5 al 8 de març, de 17 a 19 h
Tallers d’«stickers» (adhesius) per a
joves.
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Servei d’Informació Juvenil

Dijous 1 i 22 de març, a les 16 h
Taller de recursos i eines de creixement personal per a dones
Lloc: Can Pelegrí

Projecte handbol femení organitzat
pel Joventut Handbol la Llagosta

Els dimecres d’11 a 12 h
Taller de moviment conscient (nou)
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Veus de dona
De l’1 al 15 de març
Exposició itinerant d’homenatge a
Prudenci i Aurora Bertrana
L’ideari bàrbar i el virus de l’aventura
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística

Del 5 al 16 març, de 17.30 a 19 h
Entrenaments oberts
Promoció de l’handbol femení. Les
jugadores poden portar una amiga.
La inciativa està adreçada a alumnes
femenines des de P-5 a 6è de Primària
Lloc: Poliesportiu Antonio García
Robledo

Diumenge 4 de març, a les 10 h
Passejada. Mai caminaràs sola
Pel Pla de Reixac (12 km). Cal portar
entrepà i aigua. Es recomana calçat
còmode
Sortida: Pl. d’Antoni Baqué
Organitza: Veus de Dona
Dimarts 6 de març, a les 18.30 h
Videofòrum. Maria Aurèlia Capmany
Commemoració del centenari del seu
naixement
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Taller de poesia de la
Biblioteca
Dimecres 7 de març, a les 16 h
Videofòrum. Antonia, de Marleen
Gorris
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca la Llagosta
Dijous 8 de març, a les 15.30 h
Projecció de la pel·lícula Big eyes
Lloc: Centre de Formació d’Adults
Organitza: Centre de Formació d’Adults
Dijous 8 de març, a les 19 h
Xerrada. Maria Bohigas parla d’Aurora
Bertrana
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística

Dissabte 10 de març, a les 20.30 h
Sopar La nit de les Dones
ƻǋsȖʲˠˤsȖǋŸǣʳəsŘ__sǼÞǇȖsǼǣʩŘǣĶˡ
de març, de 18 a 20 h, a Can Pelegrí
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Veus de Dona
Dimecres 14 de març, a les 16 h
Club de lectura. Pan de limón con
semillas de amapola.
Novel·la de la barcelonina Cristina
Campos
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca la Llagosta
Dijous 15 de març, a les 16 h
Projecció de la pel·lícula Las
sinsombrero.
Les dones espanyoles imprescindibles de
la generació del 27, dones que no surten
ĶÌÞǣǼźǋÞŸʩOÞĶ
Lloc: Casal Municipal d’Avis
Dimecres 21 de març, a les 18.30 h
Celebració del Dia Mundial de la
Poesia
Homenatge a les dones.
Programa de ràdio realitzat per les
membres del Taller de poesia de la
Biblioteca de la Llagosta
Lloc: Ràdio la Llagosta 100.4 FM
Organitza: Biblioteca i Ràdio la Llagosta

Dissabte 10 de març, de 19 a 20 h
Partit de promoció de l’equip de
categoria màster femenina
Lloc: Poliesportiu Antonio García
Robledo

SANT JOSEP 2018
PROGRAMA D’ACTIVITATS

Diumenge 11 de març

9a Trobada Gegantera de la Llagosta
9.30 h Plantada de gegants a l’av. de l’Onze de
Setembre
11.15 h Sessió d’escalfament oberta a tothom
11.30 h Passejada gegantera
K3LFDGDGHJHJDQWVLʕQDOGHIHVWDDOD
plaça d’Antoni Baqué
(En cas de pluja, l’acte tindrà lloc al CEM El Turó)
Durant la Trobada:
- Recollida d’esmorzars i berenars infantils amb la
col·laboració de REMS
- Concurs d’Instagram #lallagostaesgegant18. 3
grans premis! Trobareu les bases al Facebook i
a l’Instagram de la Colla Gegantera (@GegantsLlagosta) amb la col·laboració del Foto-Club la
Llagosta
Dimarts 13 de març

Espectacle Notes Saltarines

A les 18 h, al Centre Cultural
Escola Municipal de Música de la Llagosta

Dissabte 17 de març

Revetlla Popular

De les 19.30 a les 00.30 h, a la pl. d’Antoni Baqué
Parròquia de Sant Josep

Demostració de foc

A les 20 h, a la plaça d’Antoni Baqué
Les Llagostes de l’Avern
Diumenge 18 de març

IX Torneig de Sant Josep de futbol sala i
II Trobada en família
Jornada solidària
De 9 a les 18 h, al pati de l’Escola les Planes
AMPA les Planes

Fira d’adopció de gossos

La ciutadania podrà conèixer els animals que
l’Ajuntament té en custòdia a Help Guau. Aquesta
entitat donarà consells sobre quin tipus de gos
convé a cada família
De 10 a les 13.30 h, al Parc Popular
Help Guau i l’Ajuntament

Dilluns 19 de març

Un tomb per la història de la Llagosta.
Passejades Mateu Bartalot

Una passejada per redescobrir els racons i
anècdotes singulars
A les 10 h, sortida des del carrer de Vic, a l’alçada
de l’ambulatori

Parc Infantil

Circuit de karts i tallers lúdics
D’11.30 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h, a la plaça
d’Antoni Baqué i a l’av. de l’Onze de Setembre

Taller de circ

D’11.30 a 13.30 h i de 16.30 h a 18.30 h a l’av. de
l’Onze de Setembre

Atraccions i matalassos gratuïts
Durant tot el dia, al solar de l’Església

Agenda
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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

630 88 12 50

Març
EXPOSICIÓ FIRA GUIA’T. L’exposició té com a objectiu facilitar la
transició de la joventut de la Llagosta en el seu recorregut acadèmic i el
seu accés a la formació en tots els
nivells educatius. Regidoria de Joventut, Xarxa de Transició Escola i
Treball, Consell Comarcal del Vallès
Oriental i Diputació de Barcelona.
Del 5 al 8 de març, de 17 a 19 h, a
Can Pelegrí.
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA.
Mostra d’imatges dels socis i sòcies
del Foto-Club la Llagosta. De dilluns
a divendres, de 18 a 21 h, i els caps
de setmana quan se celebri alguna
activitat.
Fins al 16 de març, al Centre Cultural.
CAMPUS
D’HANDBOL
DE
SETMANA SANTA.
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys.
Preu 15 euros, inclou samarreta i assegurança obligatòria. Del 26 al 29
de març, de 9 a 14 h, al Poliesportiu
Antonio García Robledo.
Joventut Handbol la Llagosta.

www.08centvint.cat

3 l dissabte
25 ANYS ACEM. L’Escola Municipal
de Música participarà al concert de
corals per commemorar els 25 anys
de l’Associació Catalana d’Escoles
de Música (ACEM).
A les 16 h i a les 17.15 h, al Pavelló
Nou Congost de Manresa.
Més informació a l’Escola de Música.

7 l dimecres
PASSEJADA PER A LA GENT
GRAN. Sortida a l’Hospitalet de
Llobregat. Cicle de passejades per
a la gent gran. Ajuntament de la
Llagosta, Diputació de Barcelona i
altres ajuntaments barcelonins.
Inscripcions al Casal d’avis. Places
limitades.
REUNIÓ
COMISSIÓ
FESTA
MAJOR 2018. Oberta a tota la ciutadania i entitats de la Llagosta. A
les 19 h, a Can Pelegrí.

11 l diumenge
CELEBRACIÓ DEL DIA D’ANDALUSIA. 10.30 h. Cercavila pels carrers
de la Llagosta. 11 h. Hissada de banderes als pals de l’Ajuntament.

08centvint

11.30 h. Actuacions amb el grup
Sevillania i els quadres de ball de
l’entitat Algarabía, Azahar, Al Alba i
Mertixell, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía de la Llagosta.

12 l dilluns
TROBADA AMB L’ALCALDE DE
LA LLAGOSTA, ÓSCAR SIERRA.
Inscripcions a la pàgina web de
l’Ajuntament de la Llagosta (www.
llagosta.cat).
A les 19 h, al Centre de Formació de
Persones Adultes de la Llagosta.

14 l dimecres
PRESENTACIÓ 28A EDICIÓ DEL
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA.
L’Oficina de Català de Llagosta posa
en marxa l’edició 28 del Voluntariat
per la Llengua. Les persones interessades a ser voluntàries o aprenents
s’han d’adreçar a la mateixa Oficina.
A les 18.30 h, a Can Pelegrí.

17 l dissabte
XERRADA. El món dels gats: els gats
tímids, a càrrec de Jordi Ferrés. Donatiu 5 euros, inclou pica pica vegà.
Animalets.
A les 11 h, al refugi d’Animalets.

I
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20 i 21ldimarts i dimecres
AUDICIONS.
Escola Municipal de Música.
A les 18 h, a Can Pelegrí.

24 l dissabte
ENTREGA DE TROFEUS DE LA
18A LLIGA DE DÒMINO.
A les 11.30 h, al Casal d’Avis.

28 l dimecres
CAPTACIÓ DE SANG. De les 10 a
les 14 h i de les 17 a les 21 h, a la
plaça d’Antoni Baqué.
Banc de Sang.

Dia Internacional de
les Dones
Tota la programació a la
pàgina 21.

Festes de Sant Josep
Podeu consultar tota la
programació a la pàgina
21.

Agenda
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
Dimecres, dia 7
VIDEOFÒRUM. Antonia, de
Marleen Gorris.
A les 16 h
L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte, a càrrec de Puri
Ortega.
A les 18.30 h
Dilluns, dia 12
TROBADA DEL JURAT DEL
PREMI ATRAPALLIBRES.
Els infants que participen en
aquest certamen es reuniran
per comentar el segon llibre
llegit.
A les 17.30 h
Dimecres, dia 14
CLUB DE LECTURA. Pan de
limón con semillas de amapola,
de Cristina Campos.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte, a càrrec de Puri Ortega.
A les 18.30 h
Dimecres, dia 21
CELEBRACIÓ DEL DIA
MUNDIAL DE LA POESIA.
Homenatge a la dona. Intervenció dels membres del Taller de
Poesia al programa 100 éxitos de
siempre, de Ràdio la Llagosta.
A les 18.30 h
L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte, a càrrec de Puri Ortega.
A les 18.30 h
Dijous, dia 22
PRESENTACIÓ. Acte de
presentació del llibre El
verano que cambió mi vida, de
l’escriptora de la Llagosta Mayte
Bonilla.
A la Sala d’exposicions de Can
Pelegrí.
A les 19 h

CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
SANT JORDI 2018
La Biblioteca de la Llagosta convoca
el seu tradicional Concurs de punts
de llibre per celebrar la Diada de
Sant Jordi.

Hi ha cinc categories:
- 1a categoria, de 1r a 2n de Primària
- 2a categoria, de 3r a 4t de Primària
- 3a categoria, de 5è a 6è de Primària
- 4a categoria, de 1r a 2n d’ESO
- 5a categoria, de 3r a 4t d’ESO
Les bases es poden consultar a la
mateixa Biblioteca.

TALLERS (per a informació i
inscripcions, cal adreçar-se a
la mateixa Biblioteca)
Fins al 12 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 20 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.

I
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Farmàcies
de guàrdia
1 març
CARRERAS ARBAT
2 - 8 març
BOTET NADAL

9 - 15 març
VILA
16 - 22 març
CALVO SÁNCHEZ
23 - 28 març
CARRERAS ARBAT
29 - 31 març
BOTET NADAL
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)
VILA
11 de Setembre, 65
(93 024 37 39)
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Entrevista
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Fem Poble per Xavi Herrero

Sandra Pequerul
28 anys. Aquesta llagostenca se suma al grup
d’escriptors i escriptores de la nostra localitat que
ha aconseguit editar el seu primer llibre. A més,
Pequerul comparteix les seves reflexions al compte
d’Instagram @sandrapequerul.

“Des de petita, jo
gaudia molt amb
els exercicis de
redacció de classe”
- De quan et ve l’afició
literària?
A mi, sempre m’ha agradat
escriure. Des de petita, jo
gaudia molt amb els exercicis
de redacció de classe. Sempre
m’ha agradat i em presentava
als concursos de Sant Jordi
del cole. Em va venir la
idea d’escriure alguna cosa,
però em veia una mica com
incapaç de començar i acabar
una novel·la, se’m feia com
molt gran.
- I com vas començar?
Estava vivint a Anglaterra i
tenia una llibreta, no era cap
diari, però, de tant en tant, si
tenia alguna reflexió, l’escrivia.
Fa poc, la vaig recuperar i una
idea era: «m’agradaria escriure
un llibre, per què no ho podré
fer? Potser un llibre és com
massa gran, igual puc escriure
històries curtes». També
comparteixo coses a través
de Twitter i Instagram i a una
de les entrades explicava que
havia somiat que m’estava
banyant a una galleda de
bledes. Quan va passar això,
estava a punt de marxar
novament a Anglaterra i vaig
veure una connexió.

- En aquest moment vas
començar el llibre?
Sí, a mi, m’agrada rellegir els
meus tuits i dir-me «mira que
friki soy», vaig llegir aquest i
vaig començar a escriure. Tot
i que l’entrada deia «bañando
en un cubo de acelgas» vaig
començar escrivint «nadando
en un cubo de acelgas», però
sense pretendre que això
es convertís en un llibre, i al
final, mira. El llibre no va de
bledes, però qui ho llegeixi ja
ho veurà.

“M’agrada rellegir
els meus tuits i
dir-me: mira que
friki soy ”
- Ets força activa a les
xarxes?
Jo tenia el típic Instagram,
amb moltes fotografies, les
típiques de prenent un cafè i
coses així. Després, vaig crear
un altre Instagram paral·lel
com d’autora, deixant l’altre
amb un caràcter més privat.
En aquest cuido més les fotos

que faig, les entrades que
escric, que tinguin relació
amb el món literari, parlant
del meu llibre, no cada dia per
no cansar, clar.
- Com estàs promocionant el
teu primer llibre, Nadando
en un cubo de acelgas?
Intento moure’m per les
xarxes, però no és fàcil, no
em coneix gaire gent a banda
dels amics, la família i algunes
persones de la Llagosta, ja que
sóc d’aquí de tota la vida. Però
és difícil, és un sector molt
ampli. Jo vaig connectant
amb persones que estan a
la mateixa situació i anem
compartint experiències.
- Ara existeix la possibilitat
d’autoeditar-se un llibre,
això facilita poder publicarho?
En el meu cas vaig arribar
a través de la lectura d’un
llibre d’Eloy Moreno. Ell va
fer autoedició i es va moure
per tot arreu, a les llibreries,
parlant amb la gent,... Jo
vaig contactar amb ell, li vaig
explicar el meu cas i em va
contestar. Em va comentar
que havia acabat de publicar

el curs Com publicar el meu
llibre. En ell parla del camí
editorial, on és molt complicat
entrar si no tens un nom, i
de l’altra opció, l’autoedició,
concretament a través de
Circulo Rojo.

“Havia somiat
que m’estava
banyant a una
galleda de
bledes”
- A on es pot trobar el teu
llibre?
A la Llagosta està a la Llibreria
Casas. També se’n pot trobar
per internet a Amazon, en
versió paper i digital. I, com
no, directament posant-se en
contacte amb mi.
- A la Llagosta ens hem
trobat en poc temps amb un
grup nombrós de persones
que
han
aconseguit
publicar les seves obres.
Què et sembla?
Em sembla molt bé! Jo haig
de reconèixer que he anat

una mica al meu aire, que
no vol dir que sigui aliena al
que passa. Sabia que hi havia
gent de la Llagosta que havia
publicat el seu llibre, però
no els coneixia. És un grup
molt maco, van contactar
amb mi i vam estar parlant.
Són persones que tenim les
mateixes inquietuds. Està
molt bé, hi ha més gent que
ha escrit un llibre de la que jo
pensava.
- També tens experiència en
arts dramàtics.
Sí, a l’Institut Marina vaig
començar a fer teatre a segon
de la ESO i m’agradava molt.
Quan vaig acabar Batxillerat
vaig fer Psicologia, però no
vaig abandonar el tema i
amb uns amics que teníem
les mateixes inquietuds vam
fomar un grup de teatre aquí,
a la Llagosta. A Barcelona
vaig fer dos anys de teatre
musical a una escola i dos més
a una altra de cinema, teatre
i televisió. A mi, tot el que té
a veure amb el món creatiu
m’agrada. Ara, amb una
companya, tenim un projecte,
però, de moment, està una
mica aparcat.

