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Adif connectarà l’Estació intermodal de 
la Llagosta al Corredor del Mediterrani

L’Administrador de Infraes
truc turas Ferroviarias (Adif) 
ha adjudicat per 661.442,2 
euros la redacció del pro jecte 
per connectar amb l’am
plada estàndard l’Estació in
termodal de la Llagosta amb 
el Corredor del Mediterrani. 
La Unió Temporal d’Empreses 
(UTE) formada per les 
companyies Esteyco i Inserail 
serà l’encarregada d’elaborar 
el document. 

La UTE tindrà un termini de 
26 mesos per a la redacció del 
projecte constructiu i haurà 
de lliurar durant els primers 
sis mesos l’estudi funcional. 
“És una bona notícia per a la 
Llagosta i ens anima a seguir 
treballant per crear o por
tunitats d’ocupació en el fu

El Ministeri de Foment vol potenciar l’Estació 
intermodal de la Llagosta com a punt estratègic del 
transport ferroviari de mercaderies més proper a 
Barcelona. Per això, acaba d’adjudicar la redacció del 
projecte que permetrà connectar aquesta plataforma 
amb el Corredor del Mediterrani. El document també 
contemplarà les actuacions a dur a terme per 
remodelar la instal·lació de la Llagosta.

tur a la nostra localitat”, ha 
assegurat l’alcalde de la Lla
gosta, Óscar Sierra.

Punt estratègic
Segons explica el Ministeri de 
Foment en un comunicat de 
premsa, l’objectiu és potenciar 
el Centre logístic intermodal 
de la Llagosta, situat al costat 
de l’Estació de Rodalies de la 
nostra localitat, com a punt 
estratègic del transport fer
roviari de mercaderies a l’en
torn més proper a Barcelona. 
El Ministeri de Foment asse
gura que, amb l’adjudicació 
del contracte, es dona un nou 
impuls als compromisos ad
quirits pel Govern Central per 
avançar de forma decidida en 
el conjunt d’actuacions per a 
la configuració del Corredor 
del Mediterrani per la seva 
gran importància estratègica 
a nivell socioeconòmic.
El contracte contempla la re
dacció del projecte funcional, 
que definirà l’encaix del con
junt de les solucions de conne
xió amb el Corredor del Medi

L’adjudicació de la 
redacció del projecte 
s’ha fet per un import 
de 661.442,2 euros 

terrani i el desenvolupament 
funcional de la plataforma 
multimodal de la nostra loca
litat. 

Amplada estàndard
També preveu la redacció del 
projecte constructiu per defi
nir les actuacions a desenvolu
par en plataforma, via i electri
ficació i inclourà la connexió 
en amplada estàndard entre 
la plataforma multimodal i el 
Corredor del Mediterrani des 
del viaducte de la línia d’alta 
velocitat (sentits terminal de 
la LlagostaFrontera francesa 
i viceversa), situa t a l’àmbit 
del nus de Mollet del Vallès. 

El projecte constructiu com
prendrà també l’adaptació a 
l’amplada mixta (estàndard 
i convencional) de la via de 
connexió entre la plataforma 
logística i la línia Mollet del 
VallèsEl Papiol des de la bi
furcació de Mollet del Vallès 
i la remodelació de la termi
nal, que recollirà el resultat de 
l’estudi funcional incloent les 
instal·lacions per permetre el 
tractament de trens d’ampla
da estàndard.

Captar més trànsit
Aquest projecte, la redacció 
del qual s’ha adjudicat ara, 
pretén potenciar la instal·lació 

de la Llagosta, que en l’actua
litat dedica prioritàriament la 
seva activitat al trànsit d’au
tomòbils a càrrec de vàries 
empreses logístiques i que 
està situada en una zona con
nectada a xarxes viàries d’alta 
capacitat i de gran activitat 
industria l. Disposa de totes 
les prestacions i dimensions 
per ampliar i millorar la seva 
infraestructura i incorporar 
no ves funcionalitats, que la 
posi cionin com a nus estratè
gic i passi a ser una plataforma 
intermodal de primer ordre a 
l’entorn més proper a Barce
lona, per captar més tràn sits 
internacionals.  Juanjo Cintas
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Alguns dels gegants que van participar a la Trobada de la Llagosta. 

Un moment de la Revetlla de Sant Josep.

La programació de les festes 
de Sant Josep va començar a 
desenvoluparse l’11 de març 
amb la 9a Trobada Gegantera 
de la nostra localitat, organit
zada per la Colla Gegantera 
de la Llagosta. Una desena de 
colles van ballar pels carrers 
fins arribar a la plaça d’An
toni Baqué, on es va fer la pi
cada de gegants, gegantes i 
capgrossos i el final de festa.  
La plantada dels gegants es va 
fer al passeig de l’avinguda de 
l’Onze de Setembre, des d’on 
va sortir la cercavila. Abans, 
es va realitzar una sessió d’es
tiraments. A primera hora 
del matí, el temps amenaçava 
pluja, però, finalment, el sol 
va fer acte de presència. El 
recorregut de la passejada de 
gegants es va haver d’escurçar 
una mica a causa del vent.

Poble acollidor
Al final de l’acte, després de 
la picada de gegants, es va fer  
l’intercanvi d’obsequis entre 
la colla de la nostra localitat 
i les colles visitants, que van 
rebre una petita figura de la 
gegantona de la Llagosta, la 
Mariona. El president de la 
Colla Gegantera de la Llagos
ta, Pablo Martín, creu que les 
colles van marxar contentes 
de la Trobada:  “la Llagosta 
és un poble acollidor, estem 

CULTURA   LA NOVENA EDICIÓ DE LA TROBADA GEGANTERA DE LA LLAGOSTA VA SER UN DELS ACTES DESTACATS DE LA PROGRAMACIÓ

Molta participació en les activitats de 
celebració de les Festes de Sant Josep

molt contents”. A l’acte va 
assistir l’alcalde, Óscar Sierra, 
que va indicar que  “ha estat 
una jornada molt participati
va; la Llagosta continua sent 
un punt de trobada cultural”. 
A la Trobada de la Llagosta 
van venir les colles d’Argelers
surMer (França), el Masnou, 
la Garriga, Manlleu, Montor
nès del Vallès, Pallejà, Parets 
del Vallès, Poble Sec (Barce
lona), Ripoll i Sant Andreu de 
Llavaneres.
Durant la jornada, es van 
aconseguir més de 80 quilos 
d’aliments, bàsicament men
jar per a esmorzars i berenars 
infantils, com ara cacau en 
pols, cereals, galetes, sucs o 
llet. L’Associació de Volun
tariat Rems es va encarregar 
de recollir les aportacions 
que van realitzar, principal
ment, les colles geganteres.  
La Trobada va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la Llagosta, el FotoClub 
la Llagosta, Les Llagostes de 
l’Avern i l’Associació Rems. 
D’altra banda, el dia 13, l’Es
cola Municipal de Música va 
protagonitzar al Centre Cul
tural l’espectacle Notes salta
rines. 
La Parròquia de Sant Josep va 
celebrar el dia 17 una revetlla 
popular a la plaça d’Antoni 
Baqué, mentre que Les Lla

gostes de l’Avern van haver 
de suspendre la demostració 
de foc, ja que el terra estava 
mullat a causa de la pluja i 
impossibilitava fer l’activitat. 
El dia 18, l’AMPA de l’Esco
la Les Planes va organitzar 
el 9è Torneig de futbol sala 
de Sant Josep i la 2a Troba
da de les Planes en família.  
El Parc Popular va acollir el 
mateix dia la Fira d’adopcions 
de gossos. 

Activitats infantils
El 19 de març, els infants de la 
Llagosta van poder gaudir del 
taller de circ que es va instal
lar al passeig de l’avinguda 
de l’Onze de Setembre, de les 
atraccions infantils i dels in
flables del solar del costat de 
l’església i del circuit de karts 
de la plaça d’Antoni Baqué. 
Les activitats van estar fun
cionant fins que la pluja va 
fer acte de presència a la Lla
gosta, al voltant de les 18 h. 
A la tarda, també va tenir lloc 
la Jornada d’atletisme esco
lar organitzada per l’Ajun
tament de la Llagosta amb la 
col·laboració del Consell Mu
nicipal de l’Esport Escolar i 
el Lleure i el Club Esportiu 
Fondistes de la Llagosta. Uns 
160 infants de Primària van 
participar a les curses de fons 
i de velocitat que es van de

senvolupar al Parc Popular. 
Al matí, es va celebrar una 
nova sortida del cicle Un tomb 
per la història de la Llagosta. 
Passejades Mateu Bartalot. 
Durant l’excursió, es van vi
sitar els recursos fluvials del 
nostre entorn. Unes 70 perso

nes van fer aquesta passejada, 
que va estar dinamitzada pels 
llagostencs José Luis Mediavi
lla, Horacio Matas i Joan Bar
talot, que es van encarregar 
d’explicar la relació de la Lla
gosta amb els seus rius i rieres. 
 Xavi Herre r o
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L’empresa Gestió Municipal 
de Sòl i Patrimoni continua
rà en funcionament gràcies a 
un pla de viabilitat i una reca
pitalització aprovats el 26 de 
març per la Junta General de 
la socie tat municipal. La mi
llora de la situació econòmica 
i financera de l’Ajuntament 
de la Llagosta permet el rescat 
de l’empresa municipal, que 
acumula pèrdues des dels seus 
inicis. 
En la Junta es van aprovar 
els comptes auditats del 2016 
amb un resultat negatiu de 
44.146,04 euros, la qual cosa 
significa unes pèrdues acu
mulades de 192.208,11 euros. 
La direcció de la societat esti
ma que el resultat de l’exercici 
2017 serà negatiu per un im
port similar al del 2016.

Ampliació de capital
Per equilibrar la situació pa
trimonial de l’empresa, serà 
necessària una ampliació del 
capital social, passant de 3.006 
euros a 240.000 euros. Part 
d’aquest import ja ha estat an
ticipat per l’Ajuntament en els 
últims anys per fer front a les 
obligacions de pagament de la 
societat. Amb l’augment del 
capital, l’empresa podrà se

ECONOMIA   APROVATS UN PLA DE VIABILITAT I UNA RECAPITALITZACIÓ DE LA SOCIETAT

L’Ajuntament mantindrà 
l’empresa municipal

guir funcionant i, perquè no 
generi més pèrdues, s’haurà 
d’aplicar el pla de via bilitat. El 
pla es basa en l’estudi de via
bilitat elaborat per l’empresa 
Auren Consultors i es fona
menta a realitzar accions per 
mantenir el nombre d’abonats 
del Complex Esportiu Muni
cipal El Turó; actualitzar les 
tarifes, que daten del 2016, i 
reconèixer els ingressos per la 
cessió de l’ús de la pista polies
portiva i la piscina, que durant 
unes hores a la setmana es fa 
a l’Ajuntament. Finalment, el 
pla preveu que sigui l’Ajunta
ment, que és el propietari de la 
instal·lació, el que assumeixi 
les inversions futures.  
Amb aquestes mesures, es posa 
fi a la incertesa creada des que 
es conegués que els comptes 
aprovats el 2012 i el 2013 eren 
erronis i no donaven beneficis 
sinó pèrdues. Des de llavors, 
els actuals responsables muni
cipals han encarregat diverses 
auditories per conèixer la rea
litat financera de l’empresa 
municipal i l’estudi de viabi
litat amb l’objectiu de poder 
mantenir la gestió pública del 
CEM El Turó. L’alcalde de la 
Llagosta i president de la so
cietat municipal, Óscar Sierra, 

ha manifestat que “la situació 
de l’empresa municipal era 
molt complexa i requeria de 
molta responsabilitat per po
der afrontar el futur de for
ma sostenible”. La continuïtat 
de la societat municipal “és 
molt important per garantir 
la gestió pública d’un servei 
necessari per a la Llagosta, 
com és el CEM El Turó”, ha 
dit Sierra. L’alcalde també ha 
volgut destacar que “gràcie s 
als resultats positius dels 
comptes de l’Ajuntament, 
avui podem rescatar l’empre
sa municipal i mantenir tots 
els serveis”.

L’empresa pagarà l’aigua
En la Junta, es va aprovar el 
pressupost de la societat mu
nicipal del 2018. El pressu
post d’ingressos ascendeix 
a 966.300 euros, mentre que 
el de despeses és de 959.300 
euros, amb el que s’espera un 
resultat positiu de 7.000 euros. 
Un aspecte destacat del pres
supost és que s’augmenta la 
partida de subministraments, 
ja que l’empresa municipal 
serà l’encarregada de pagar la 
despesa d’aigua del CEM El 
Turó i no l’Ajuntament, com 
passava fins ara.  08centvint

Ple de gom a gom al PSC de la 
Llagosta en un acte sobre pensions
La seu del Partit dels Socialis
tes (PSC) de la Llagosta es va 
omplir el 13 de març durant 
una assemblea oberta sobre 
pensions dignes. L’acte va 
comptar amb la intervenció de 
Raúl Moreno, diputat del PSC 
al Parlament de Catalunya. 
Moreno va explicar als assis
tents l’alternativa dels socia
listes per garantir el sistema 
de pensions. “Proposem as
segurar les pensions via im
postos, recuperar el fons de 
les pensions, lluitar contra 
el frau fiscal a la Seguretat 
Social, que és molt impor
tant al nostre país, pujar els 

salaris i revaloritzar les pen
sions d’acord amb l’IPC”, va 
dir Moreno. El diputat del PSC 

va remarcar que “s’han d’aug
mentar els recursos per asse
gurar les pensions del futur”.

www.08centvint.cat4  Actualitat 08centvint  I  Abril 2018

Alguns dels gegants que van participar a la Trobada de la Llagosta. 

Un moment de la Revetlla de Sant Josep.

La programació de les festes 
de Sant Josep va començar a 
desenvoluparse l’11 de març 
amb la 9a Trobada Gegantera 
de la nostra localitat, organit
zada per la Colla Gegantera 
de la Llagosta. Una desena de 
colles van ballar pels carrers 
fins arribar a la plaça d’An
toni Baqué, on es va fer la pi
cada de gegants, gegantes i 
capgrossos i el final de festa.  
La plantada dels gegants es va 
fer al passeig de l’avinguda de 
l’Onze de Setembre, des d’on 
va sortir la cercavila. Abans, 
es va realitzar una sessió d’es
tiraments. A primera hora 
del matí, el temps amenaçava 
pluja, però, finalment, el sol 
va fer acte de presència. El 
recorregut de la passejada de 
gegants es va haver d’escurçar 
una mica a causa del vent.

Poble acollidor
Al final de l’acte, després de 
la picada de gegants, es va fer  
l’intercanvi d’obsequis entre 
la colla de la nostra localitat 
i les colles visitants, que van 
rebre una petita figura de la 
gegantona de la Llagosta, la 
Mariona. El president de la 
Colla Gegantera de la Llagos
ta, Pablo Martín, creu que les 
colles van marxar contentes 
de la Trobada:  “la Llagosta 
és un poble acollidor, estem 

CULTURA   LA NOVENA EDICIÓ DE LA TROBADA GEGANTERA DE LA LLAGOSTA VA SER UN DELS ACTES DESTACATS DE LA PROGRAMACIÓ

Molta participació en les activitats de 
celebració de les Festes de Sant Josep

molt contents”. A l’acte va 
assistir l’alcalde, Óscar Sierra, 
que va indicar que  “ha estat 
una jornada molt participati
va; la Llagosta continua sent 
un punt de trobada cultural”. 
A la Trobada de la Llagosta 
van venir les colles d’Argelers
surMer (França), el Masnou, 
la Garriga, Manlleu, Montor
nès del Vallès, Pallejà, Parets 
del Vallès, Poble Sec (Barce
lona), Ripoll i Sant Andreu de 
Llavaneres.
Durant la jornada, es van 
aconseguir més de 80 quilos 
d’aliments, bàsicament men
jar per a esmorzars i berenars 
infantils, com ara cacau en 
pols, cereals, galetes, sucs o 
llet. L’Associació de Volun
tariat Rems es va encarregar 
de recollir les aportacions 
que van realitzar, principal
ment, les colles geganteres.  
La Trobada va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la Llagosta, el FotoClub 
la Llagosta, Les Llagostes de 
l’Avern i l’Associació Rems. 
D’altra banda, el dia 13, l’Es
cola Municipal de Música va 
protagonitzar al Centre Cul
tural l’espectacle Notes salta
rines. 
La Parròquia de Sant Josep va 
celebrar el dia 17 una revetlla 
popular a la plaça d’Antoni 
Baqué, mentre que Les Lla

gostes de l’Avern van haver 
de suspendre la demostració 
de foc, ja que el terra estava 
mullat a causa de la pluja i 
impossibilitava fer l’activitat. 
El dia 18, l’AMPA de l’Esco
la Les Planes va organitzar 
el 9è Torneig de futbol sala 
de Sant Josep i la 2a Troba
da de les Planes en família.  
El Parc Popular va acollir el 
mateix dia la Fira d’adopcions 
de gossos. 

Activitats infantils
El 19 de març, els infants de la 
Llagosta van poder gaudir del 
taller de circ que es va instal
lar al passeig de l’avinguda 
de l’Onze de Setembre, de les 
atraccions infantils i dels in
flables del solar del costat de 
l’església i del circuit de karts 
de la plaça d’Antoni Baqué. 
Les activitats van estar fun
cionant fins que la pluja va 
fer acte de presència a la Lla
gosta, al voltant de les 18 h. 
A la tarda, també va tenir lloc 
la Jornada d’atletisme esco
lar organitzada per l’Ajun
tament de la Llagosta amb la 
col·laboració del Consell Mu
nicipal de l’Esport Escolar i 
el Lleure i el Club Esportiu 
Fondistes de la Llagosta. Uns 
160 infants de Primària van 
participar a les curses de fons 
i de velocitat que es van de

senvolupar al Parc Popular. 
Al matí, es va celebrar una 
nova sortida del cicle Un tomb 
per la història de la Llagosta. 
Passejades Mateu Bartalot. 
Durant l’excursió, es van vi
sitar els recursos fluvials del 
nostre entorn. Unes 70 perso

nes van fer aquesta passejada, 
que va estar dinamitzada pels 
llagostencs José Luis Mediavi
lla, Horacio Matas i Joan Bar
talot, que es van encarregar 
d’explicar la relació de la Lla
gosta amb els seus rius i rieres. 
 Xavi Herre r o
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L’Ajuntament fa diverses 
millores en la senyalització 
viària del municipi

VIA PÚBLICA

Aquest dijous, dia 5 d’abril, 
després de la celebració del 
mercat setmanal, està previst 
que comencin les obres de re
forma de la vorera del carrer 
de l’Estació entre l’avinguda 
del Primer de Maig i el pas
seig del Pintor Sert. Aquesta 
actua ció ha estat adjudicada 
per l’Ajuntament a l’empresa 
Coynsa 2000 per un import 
de 176.697,61 euros. Les obres 
tindran un període d’execució 
de tres mesos i consistiran en 
la renovació de la vorera i de 
la jardinera situada al costat 
dels establiments comercials. 

Comença la renovació de la 
vorera del carrer de l’Estació

A més, es canviaran les cano
nades d’aigua i es faran mo
dificacions en aquells punts 
de la xarxa de clavegueram en 
els quals s’han detectat pro
blemes. Està previst mantenir 
l’amplada de la vorera, que té 
una mitjana de 6,5 metres i es 
milloraran les jardineres. La 
vorera es troba en mal estat 
pel trencament de les rajoles i 
per la incidència dels coloms. 
La realització d’aquesta ac
tuació tindrà una petita inci
dència en el mercat setmanal 
ambulant, ja que s’hauran de 
modificar algunes parades.

Una cinquantena de persones de la Llagosta van participar el 
7 de març en una nova sortida del Cicle de  passejades per a 
la gent gran que organitza la Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració dels ajuntaments. L’excursió va tenir lloc a l’Hos
pitalet de Llobregat. La següent sortida està prevista per al 10 
d’abril a Sant Celoni. La cloenda d’aquesta edició del Cicle de 
passejades per a la gent gran tindrà lloc al mes de maig a Palau.

GENT GRAN

Concurs de 
cartells de la 
Festa Major

L’Ajuntament ha convocat 
el Concurs de cartells de 
la Festa Major de 2018. La 
participació és oberta tant a 
professio nals com a artistes 
novells majors de 16 anys. 
Les persones interessades 
podran lliurar les seves obres 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciu
tadania entre el 16 d’abril i el 
17 de maig. Els concursants 
actuaran sota pseudònim. 
El jurat es reunirà el 25 de 
maig a les 11 hores al Saló 
de plens de l’Ajuntament per 
escollir els tres cartells fina
listes. Posteriorment, s’obri
rà un procés de participació, 
entre el 8 i el 22 de juny, per 
tal que la ciutadania deci
deixi qui serà el guanyador. 
S’estableix un primer premi 
de 500 euros; un segon de 
200 i un tercer de 100. La co
municació del resultat final 
i el lliurament de premis es 
realitzarà el 26 de juny.  J.C.

CULTURA

Sortida a l’Hospitalet del Cicle
de passejades per a la gent gran

Les obres de condicionament del pàrquing.

L’Ajuntament de la Llagosta 
està portant a terme les obres 
de condicio nament de l’apar
cament que hi ha al terreny 
situat al final de la plaça de 
Pere IV i al costat de l’avin
guda del Primer de Maig. 
En concret, s’asfaltarà aquest 
espai, en el qual se senyalit
zaran 40 places d’estaciona
ment gratuït, i s’instal·larà 
un sistema de canalització de 
les aigües pluvial s per evitar 
inundacion s a la zona.
L’Ajuntament ha adjudicat 
aquesta actuació a l’empresa 
Construccions Deumal per un 
import total de 34.806,35 eu
ros. Les obres van començar el 
26 de març i estaran acabades 
aviat. La millora de la qualitat 
del paviment suposa un gran 
benefici per als usuaris.
D’altra banda, Construccions 
Deumal també s’encarregarà 

VIA PÚBLICA    EL CONSISTORI INVERTEIX UNS 35.000 EUROS EN AQUESTA ACTUACIÓ

Condicionament del pàrquing 
del final de la plaça de Pere IV

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha portat a terme tot un se
guit d’actuacions a la via pú
blica per millorar la senya
lització viària. El Consistori 
ha repintat alguns passos de 
via nants, ha creat noves pla
ces per a motocicletes i ha 
millorat la senyalització ho
ritzontal en algun carrer. 
Els passos de vianants que 
han estat repintats estan 
situats als carrers de Vic, 
de Barcelona, de Girona i 
de l’Estació (a l’alçada de 
l’Ajuntament). Al Polígon 

industria l s’ha millorat la se
nyalització horitzontal dels 
stops que hi ha als carrers de 
Barcelona i del Doctor Ferran 
per incorporarse al carrer de 
Vic. A més, aquesta actuació 
també ha suposat la creació 
de noves zones d’aparcament 
per a motos al carrer de Bru
tau, a l’alçada del carrer de 
Sant Josep, i al carrer del Pro
grés abans d’arribar a Primer 
de Maig. L’empresa que ha 
fet aquests treballs és Tràfic i 
Serveis i el pressupost era de 
2.353,81 euros.  Xavi Herrero 

durant aquests dies de reasfal
tar diverses zones de la nostra 
localitat. Està previst reparar 
diferents paviments asfàltics 
a diversos indrets de l’avin
guda de l’Onze de Setembre, 

del carrer del Pintor Fortuny, 
del passeig del Pintor Sert i del 
carrer de Vic, just davant de 
l’ambulatori. Aquests treballs 
suposaran una inversió de 
45.000 euros.  J. Cintas

Uns treballadors repinten un pas de vianants a la Llagosta.
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L’Ajuntament fa diverses 
millores en la senyalització 
viària del municipi

VIA PÚBLICA

Aquest dijous, dia 5 d’abril, 
després de la celebració del 
mercat setmanal, està previst 
que comencin les obres de re
forma de la vorera del carrer 
de l’Estació entre l’avinguda 
del Primer de Maig i el pas
seig del Pintor Sert. Aquesta 
actua ció ha estat adjudicada 
per l’Ajuntament a l’empresa 
Coynsa 2000 per un import 
de 176.697,61 euros. Les obres 
tindran un període d’execució 
de tres mesos i consistiran en 
la renovació de la vorera i de 
la jardinera situada al costat 
dels establiments comercials. 

Comença la renovació de la 
vorera del carrer de l’Estació

A més, es canviaran les cano
nades d’aigua i es faran mo
dificacions en aquells punts 
de la xarxa de clavegueram en 
els quals s’han detectat pro
blemes. Està previst mantenir 
l’amplada de la vorera, que té 
una mitjana de 6,5 metres i es 
milloraran les jardineres. La 
vorera es troba en mal estat 
pel trencament de les rajoles i 
per la incidència dels coloms. 
La realització d’aquesta ac
tuació tindrà una petita inci
dència en el mercat setmanal 
ambulant, ja que s’hauran de 
modificar algunes parades.

Una cinquantena de persones de la Llagosta van participar el 
7 de març en una nova sortida del Cicle de  passejades per a 
la gent gran que organitza la Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració dels ajuntaments. L’excursió va tenir lloc a l’Hos
pitalet de Llobregat. La següent sortida està prevista per al 10 
d’abril a Sant Celoni. La cloenda d’aquesta edició del Cicle de 
passejades per a la gent gran tindrà lloc al mes de maig a Palau.

GENT GRAN

Concurs de 
cartells de la 
Festa Major

L’Ajuntament ha convocat 
el Concurs de cartells de 
la Festa Major de 2018. La 
participació és oberta tant a 
professio nals com a artistes 
novells majors de 16 anys. 
Les persones interessades 
podran lliurar les seves obres 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciu
tadania entre el 16 d’abril i el 
17 de maig. Els concursants 
actuaran sota pseudònim. 
El jurat es reunirà el 25 de 
maig a les 11 hores al Saló 
de plens de l’Ajuntament per 
escollir els tres cartells fina
listes. Posteriorment, s’obri
rà un procés de participació, 
entre el 8 i el 22 de juny, per 
tal que la ciutadania deci
deixi qui serà el guanyador. 
S’estableix un primer premi 
de 500 euros; un segon de 
200 i un tercer de 100. La co
municació del resultat final 
i el lliurament de premis es 
realitzarà el 26 de juny.  J.C.

CULTURA

Sortida a l’Hospitalet del Cicle
de passejades per a la gent gran

Les obres de condicionament del pàrquing.

L’Ajuntament de la Llagosta 
està portant a terme les obres 
de condicio nament de l’apar
cament que hi ha al terreny 
situat al final de la plaça de 
Pere IV i al costat de l’avin
guda del Primer de Maig. 
En concret, s’asfaltarà aquest 
espai, en el qual se senyalit
zaran 40 places d’estaciona
ment gratuït, i s’instal·larà 
un sistema de canalització de 
les aigües pluvial s per evitar 
inundacion s a la zona.
L’Ajuntament ha adjudicat 
aquesta actuació a l’empresa 
Construccions Deumal per un 
import total de 34.806,35 eu
ros. Les obres van començar el 
26 de març i estaran acabades 
aviat. La millora de la qualitat 
del paviment suposa un gran 
benefici per als usuaris.
D’altra banda, Construccions 
Deumal també s’encarregarà 

VIA PÚBLICA    EL CONSISTORI INVERTEIX UNS 35.000 EUROS EN AQUESTA ACTUACIÓ
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blica per millorar la senya
lització viària. El Consistori 
ha repintat alguns passos de 
via nants, ha creat noves pla
ces per a motocicletes i ha 
millorat la senyalització ho
ritzontal en algun carrer. 
Els passos de vianants que 
han estat repintats estan 
situats als carrers de Vic, 
de Barcelona, de Girona i 
de l’Estació (a l’alçada de 
l’Ajuntament). Al Polígon 

industria l s’ha millorat la se
nyalització horitzontal dels 
stops que hi ha als carrers de 
Barcelona i del Doctor Ferran 
per incorporarse al carrer de 
Vic. A més, aquesta actuació 
també ha suposat la creació 
de noves zones d’aparcament 
per a motos al carrer de Bru
tau, a l’alçada del carrer de 
Sant Josep, i al carrer del Pro
grés abans d’arribar a Primer 
de Maig. L’empresa que ha 
fet aquests treballs és Tràfic i 
Serveis i el pressupost era de 
2.353,81 euros.  Xavi Herrero 

durant aquests dies de reasfal
tar diverses zones de la nostra 
localitat. Està previst reparar 
diferents paviments asfàltics 
a diversos indrets de l’avin
guda de l’Onze de Setembre, 

del carrer del Pintor Fortuny, 
del passeig del Pintor Sert i del 
carrer de Vic, just davant de 
l’ambulatori. Aquests treballs 
suposaran una inversió de 
45.000 euros.  J. Cintas

Uns treballadors repinten un pas de vianants a la Llagosta.
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L’Ajuntament de la Llagos
ta reclama a la Generalitat 
entorn al mig milió d’euros, 
que són els diners que no li ha 
pagat des del curs 20122013 
pel finançament de l’Esco
la Bressol Municipal Cucu
tras. Tots els grups municipals 
van donar suport a una moció 
institucio nal en defensa del 
cofinançament de les escoles 
bressol municipals durant el 
ple ordinari del mes de març, 
celebrat el dia 29.

Pròrroga de l’aigua
Durant la sessió també es va  
ratificar el decret d’Alcaldia 
de pròrroga forçosa per a la 
prestació del servei munici
pal d’abastament d’aigua po
table amb l’empresa Sorea. 
Aquesta pròrroga estarà vi
gent el mínim temps impres
cindible fins que es decideixi 
quin tipus de gestió s’aplicarà 
en aquest servei. L’equip de 
govern de l’Ajuntament està 
recopilant tota la documenta
ció necessària abans de pren
dre una decisió definitiva. 
Al mateix temps, els Serveis 
Tècnics Municipals estan 
elaborant informes sobre els 
diferents tipus de gestió. El 
punt va ser aprovat amb el su
port del PSC, PP i PDeCA T; 
mentre que van votar en 
contra ICVEUiA, Cs i ERC. 
L’alcalde, Óscar Sierra, va dir 
durant el ple que, des de l’equip 

POLÍTICA    L’AJUNTAMENT CALCULA QUE LI DEUEN ENTORN AL MIG MILIÓ D’EUROS

Reclamació dels diners de
la guarderia a la Generalitat

de govern, “s’està a l’espera de 
rebre tota la informació per 
decidir amb quin tipus de 
gestió serà més barat i de ma
jor qualitat el servei per als 
veïns i veïnes de la Llagosta”. 
Eva Miguel (ICVEUiA) 
va explicar que “tenim 
dubtes si el procés per 
fer una pròrroga forço
sa és correcte legalment”. 
Jorge Sabanza (Cs) va desta
car que el seu vot era negatiu 
perquè “no tinc tota la in
formació per poder decidir”. 
Xavier Cols (ERC) va dema
nar que quan es tingui tota la 
informació “es faci una con
sulta popular” per decidir la 
gestió d’abastament de l’aigua.

Cànon dels transportistes
També es va aprovar, per una
nimitat, el manifest del Dia 
Internacional de les Dones i 
la proposta que abordava  la 
regularització dels cànons 
pendents de pagament de 
l’Associació de Transportis
tes de la Llagosta per la gestió 
de l’aparcament de camion s. 
Aquesta entitat haurà de pagar 
a l’Ajuntament 47.585,03 eu
ros corresponents al cànon de 
diverses anualitats. En aquest 
mateix punt, es va acordar la 
modificació del sistema de 
pagament del cànon corres
ponent als propers exercicis 
per tal que es pugui fer de 
forma mensual a exercici ven

Fins al 26 d’abril, es pot visitar 
a Can Pelegrí l’exposició Viu 
la riera. La mostra és un recull 
del treball participatiu que 
s’ha fet durant els darrers me
sos entorn a la riera de Caldes.  
L’exposició serà itinerant i 
recorrerà durant els propers 
mesos diferents municipis ri
berencs de la riera de Caldes, 
com ara Caldes de Montbui,  
Santa Perpètua de Mogoda i 
Palausolità i Plegamans. 

Can Pelegrí acollirà fins al 26 d’abril 
l’exposició itinerant Viu la riera

çut i no anual, com fins ara. 
També es va aprovar una mo
dificació de l’ordenança que 
regula el preu públic per a la 
prestació dels diversos ser
veis que s’ofereixen al CEM El 
Turó. Això suposarà un incre
ment d’algunes de les tarifes 
vigents. Aquest punt va comp
tar amb el suport del PSC, PP, 
PDeCAT i ERC; i el vot nega
tiu d’ICVEUiA i Cs.

Mocions
En l’apartat de mocions, es 
va aprovar, amb només l’abs
tenció del PDeCAT, una 
d’ICVEUiA que demanava, 
en representació de la Plata
forma en defensa de la sanitat 
pública del Baix Vallès, que 
se sol·liciti a la Fundació Sa
nitària de Mollet i al CatSalut 
la prohibició de fer medicina 
privada a l’Hospital de Mollet; 
una de Cs, per unanimitat, en 
relació amb la informació i se
guiment dels acords dels plens 
municipals; i una d’ERC, per 
unanimitat, sobre la recupe
ració del poder adquisitiu del 
sistema públic de pensions. 
D’altra banda, en el torn de 
precs i preguntes, els regidors 
d’ICVEUiA van mostrar car
tells demanant la llibertat dels 
polítics catalans empresonats 
i l’ANC de la Llagosta va sol
licitar una moció de suport 
en el proper ple.  José Luis 
Rodrí guez Beltrán
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Acte institucional del Dia Internacional de les Dones. 

L’acte institucional amb mo
tiu del Dia Internacional de 
les Dones es va celebrar a la 
Llagosta el 7 de març a Can 
Pelegrí, coincidint amb el desè 
aniversari del Centre d’Infor
mació i Recerca per a Dones 
(CIRD), que està situat a l’Es
pai d’Igualtat de Can Pelegrí. 
L’acte va començar a la planta 
baixa de Can Pelegrí amb una 
benvinguda amb te i pastis
sets, gentilesa de l’Associació 
Attadamon, de recent creació 
a la nostra localitat. Posterior
ment, va començar l’acte insti
tucional a la sala polivalent de 
Can Pelegrí amb una explica
ció de les polítiques d’igualtat 
a la Llagosta, fent referència 
als 10 anys del CIRD, i amb 
la lectura del manifest del Dia 
Internacional de les Dones, a 
càrrec de la regidora d’Igual
tat, Conchi Jiménez. “Hem de 
celebrar el desè aniversari del 
CIRD i posar en valor tot el 
que s’ha fet per arribar fins 
aquí”, va explicar la regidora 
d’Igualtat, que va remarcar la 
feina dels exalcaldes José Luis 
López i Antonio Rísquez i les 
exregidores d’Igualtat Leonor 
Sabater i Virginia Jiménez.

Ampliació del servei
Durant l’acte, Conchi Jimé
nez va explicar que el mateix 
7 de març s’havia aprovat per 
Junta de Govern Local una 
nova ampliació horària del 
servei d’atenció psicològica 
del CIRD, que passa de pres
tar 24 a 32 hores mensuals. El 
CIRD atén casos de violència 
de gènere, qualsevol cas de 
discriminació, desigualtats la
borals o temes més personals. 
En aquest sentit, l’alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra, va rei
vindicar l’ampliació del servei 
mensual del CIRD “perquè 
era una necessitat i, si cal, 
farem els esforços que neces
sitem”. A l’acte, també hi van 
assistir la cap de l’àrea de Ser
veis a les Persones de l’Ajun
tament, Carmen Carreras, i 
la cap de secció de Polítiques 
municipals i Oficina de les 
Dones LGTBI de la Diputació 

IGUALTAT   L’ACTE INSTITUCIONAL ES VA FER COINCIDIR AMB EL DESÈ ANIVERSARI DEL CIRD

La Llagosta va celebrar el Dia 
Internacional de les Dones

Els participants a la passejada de Veus de Dona. 

IGUALTAT

Xerrada d’ICV, EUiA i Podemos 
sobre el paper dels mitjans
La sala polivalent del Centre Cultural va acollir el 13 de març una 
xerrada de la militant feminista i youtuber Patrícia Castro sobre 
el paper dels mitjans de comunicació en la lluita feminista. L’acte 
va ser organitzat conjuntament per Esquerra Unida i Alterna
tiva, Iniciativa per Catalunya Verds i Podemos de la Llagosta i 
s’emmarcava en la celebració del Dia Internacional de les Dones. 
Patrícia Castro va criticar els mitjans de comunicació per
què fomenten que hi hagi masclisme en la societat. També va 
posar com a exemple sèries de televisió, com Cuéntame i Los 
Simpsons, que tenen una estructura familiar tradicional, que 
fomenta la societat masclista. També va criticar que hi hagi ca
nals propis anomenats per a dones.  J.L.R.B.

de Barcelona, Chelo Carmo
na. Després de la lectura del 
manifest, tres dones del Taller 
de poesia de la Biblioteca van 
llegir un poema i es va presen
tar un nou concurs literari so
bre la dona, que compta amb 
la col·laboració del col·lectiu 
d’autors i autores de la Llagos
ta, Resistència Literària. L’acte 
va acabar amb una peça de 
l’Escola Municipal de Música.
D’altra banda, unes 140 dones 
van participar el 10 de març 

en la Nit de les Dones, que va 
organitzar Veus de Dona al 
Centre Cultural, mentre que 
una trentena de persones van 
prendre part el 4 de març a 
la passejada de Veus de Dona 
amb el lema Mai caminaràs 
sola. 
El Joventut Handbol la Lla
gosta i el Taller de poesia de 
la Biblioteca es van sumar, un 
any més, a la programació del 
Dia Internacional de les Do
nes.  J.L. Rodríguez Beltrán

La Nit de les Dones.
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La Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de la Lla
gosta va acordar donar su
port a la vaga de dues hores 
convocada per al dia 8 de 
març pels sindicats UGT i 
CCOO. Les seccions sin
dicals d’UGT i CCOO a 
l’Ajuntament de la Llagosta 
van presentar una instància 
al registre municipal en la 
qual s’instava al Consistori 
llagostenc a mostrar el seu 
suport a la vaga i a aprovar 
una moció conjunta sobre 
els motius d’aquesta aturada 
laboral. La Junta de Govern 
Local celebrada l’1 de març  
va aprovar donar suport a 
la proposta dels sindicats. 
La vaga tenia, entre d’altres, 
l’objectiu de posar en un lloc 
prioritari de l’agenda política 
i social la lluita per la igualtat 
real de drets i oportunitats 

L’Ajuntament va donar 
suport a la vaga convocada 
per UGT i CCOO el dia 8

IGUALTAT

entre dones i homes, especial
ment les polítiques contra la 
violència masclista, la dis
criminació laboral d’accés al 
mercat laboral, de promoció i 
bretxa salarial de gènere; do
nar valor al treball domèstic 
no remunerat i menyspreat pel 
sistema econòmic i visibilitzar 
la manca de coresponsabili
tat real a les tasques de cura 
de les persones dependents 
i de la família en general. 
Diverses entitats feministes, 
partits polítics i centrals sindi
cals van donar suport a la vaga 
internacional feminista del dia 
8. Alguns sindicats van con
vocar una aturada de 24 hores. 
L’Ajuntament també es va su
mar a la concentració que es 
va fer el dia 8 de març a la pla
ça d’Antoni Baqué en suport a 
les reivindicacions de la vaga. 
 J. Cintas
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L’Ajuntament de la Llagos
ta reclama a la Generalitat 
entorn al mig milió d’euros, 
que són els diners que no li ha 
pagat des del curs 20122013 
pel finançament de l’Esco
la Bressol Municipal Cucu
tras. Tots els grups municipals 
van donar suport a una moció 
institucio nal en defensa del 
cofinançament de les escoles 
bressol municipals durant el 
ple ordinari del mes de març, 
celebrat el dia 29.

Pròrroga de l’aigua
Durant la sessió també es va  
ratificar el decret d’Alcaldia 
de pròrroga forçosa per a la 
prestació del servei munici
pal d’abastament d’aigua po
table amb l’empresa Sorea. 
Aquesta pròrroga estarà vi
gent el mínim temps impres
cindible fins que es decideixi 
quin tipus de gestió s’aplicarà 
en aquest servei. L’equip de 
govern de l’Ajuntament està 
recopilant tota la documenta
ció necessària abans de pren
dre una decisió definitiva. 
Al mateix temps, els Serveis 
Tècnics Municipals estan 
elaborant informes sobre els 
diferents tipus de gestió. El 
punt va ser aprovat amb el su
port del PSC, PP i PDeCA T; 
mentre que van votar en 
contra ICVEUiA, Cs i ERC. 
L’alcalde, Óscar Sierra, va dir 
durant el ple que, des de l’equip 

POLÍTICA    L’AJUNTAMENT CALCULA QUE LI DEUEN ENTORN AL MIG MILIÓ D’EUROS

Reclamació dels diners de
la guarderia a la Generalitat

de govern, “s’està a l’espera de 
rebre tota la informació per 
decidir amb quin tipus de 
gestió serà més barat i de ma
jor qualitat el servei per als 
veïns i veïnes de la Llagosta”. 
Eva Miguel (ICVEUiA) 
va explicar que “tenim 
dubtes si el procés per 
fer una pròrroga forço
sa és correcte legalment”. 
Jorge Sabanza (Cs) va desta
car que el seu vot era negatiu 
perquè “no tinc tota la in
formació per poder decidir”. 
Xavier Cols (ERC) va dema
nar que quan es tingui tota la 
informació “es faci una con
sulta popular” per decidir la 
gestió d’abastament de l’aigua.

Cànon dels transportistes
També es va aprovar, per una
nimitat, el manifest del Dia 
Internacional de les Dones i 
la proposta que abordava  la 
regularització dels cànons 
pendents de pagament de 
l’Associació de Transportis
tes de la Llagosta per la gestió 
de l’aparcament de camion s. 
Aquesta entitat haurà de pagar 
a l’Ajuntament 47.585,03 eu
ros corresponents al cànon de 
diverses anualitats. En aquest 
mateix punt, es va acordar la 
modificació del sistema de 
pagament del cànon corres
ponent als propers exercicis 
per tal que es pugui fer de 
forma mensual a exercici ven

Fins al 26 d’abril, es pot visitar 
a Can Pelegrí l’exposició Viu 
la riera. La mostra és un recull 
del treball participatiu que 
s’ha fet durant els darrers me
sos entorn a la riera de Caldes.  
L’exposició serà itinerant i 
recorrerà durant els propers 
mesos diferents municipis ri
berencs de la riera de Caldes, 
com ara Caldes de Montbui,  
Santa Perpètua de Mogoda i 
Palausolità i Plegamans. 

Can Pelegrí acollirà fins al 26 d’abril 
l’exposició itinerant Viu la riera

çut i no anual, com fins ara. 
També es va aprovar una mo
dificació de l’ordenança que 
regula el preu públic per a la 
prestació dels diversos ser
veis que s’ofereixen al CEM El 
Turó. Això suposarà un incre
ment d’algunes de les tarifes 
vigents. Aquest punt va comp
tar amb el suport del PSC, PP, 
PDeCAT i ERC; i el vot nega
tiu d’ICVEUiA i Cs.

Mocions
En l’apartat de mocions, es 
va aprovar, amb només l’abs
tenció del PDeCAT, una 
d’ICVEUiA que demanava, 
en representació de la Plata
forma en defensa de la sanitat 
pública del Baix Vallès, que 
se sol·liciti a la Fundació Sa
nitària de Mollet i al CatSalut 
la prohibició de fer medicina 
privada a l’Hospital de Mollet; 
una de Cs, per unanimitat, en 
relació amb la informació i se
guiment dels acords dels plens 
municipals; i una d’ERC, per 
unanimitat, sobre la recupe
ració del poder adquisitiu del 
sistema públic de pensions. 
D’altra banda, en el torn de 
precs i preguntes, els regidors 
d’ICVEUiA van mostrar car
tells demanant la llibertat dels 
polítics catalans empresonats 
i l’ANC de la Llagosta va sol
licitar una moció de suport 
en el proper ple.  José Luis 
Rodrí guez Beltrán
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Moment del lliurament del xec.

Instal·lades dues noves 
porteries a la zona esportiva 
de la plaça d’Europa

L’Ajuntament de la Llagosta ha canviat dues de les porteries 
de la zona esportiva situada al costat de la plaça d’Europa. El 
Consistori ha invertit 2.988,70 euros. Properament, es renova
ran les altres dues porteries, que ja han estat encarregades a 
un ferrer. Les noves porteries són més resistents que les que hi 
havia fins ara en aquest espai.

VIA PÚBLICA

08centvint  I Abril 2018

La Murga va lliurar el 9 de 
març a l’Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron 
un xec de 1.308,17 euros, que 
són els diners que es van reco
llir durant la campanya Junts 
per l’ELA que es va portar a 
terme a la Llagosta els dies 21 i 
22 d’octubre del 2017. La dona
ció anirà destinada concreta
ment a la Unitat neuromuscu
lar d’aquest centre hospitalari. 
La Murga, La Llagosta + Ac
tiva, El Pícaro Teatro i alguns 
comerços de la nostra locali
tat van portar a terme tot un 
seguit de propostes solidàries 
els dies 21 i 22 d’octubre du
rant les quals es van recollir 
les donacions aportades per la 
ciutadania per a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron. 

SOLIDARITAT   LA DONACIÓ ÉS FRUIT DE LA CAMPANYA JUNTS PER L’ELA D’OCTUBRE

La Murga lliura 1.300 euros a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron

La campanya Junts per l’ELA 
de la Llagosta també va comp
tar amb la col·laboració de 
l’Associació de Comerciants 

i Serveis de la Llagosta, en el 
marc de la Fira de Tardor que 
va organitzar el dia 21 d’octu
bre.  Juanjo Cintas
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El Centre de Formació de Per
sones Adultes de la Llagosta 
va acollir el 14 de març la pri
mera trobada de l’alcalde amb 
la ciutadania de l’any 2018. 
Óscar Sierra va respondre les 
preguntes que li van fer alum
nes del centre i un veí que es 
va sumar a l’acte. 
La majoria de qüestions de 
l’alumnat es van centrar en 
el funcionament de l’Associa
ció de Municipis de l’Eix de 
la Rie ra de Caldes, de la qual 
forma part l’Ajuntament. 
L’alcalde va explicar que, des 
d’aquesta associació, es tre
balla per fomentar l’economia 
i l’ocupació en aquesta zona 
del Vallès. En aquest sentit, un 
alumne va preguntar si es fo
mentava la creació d’ocupació 
i l’alcalde li va respondre que 
sí i que, des de fa uns anys, ha
vien millorat les dades d’atur a 
la Llagosta.

Contaminació 
L’alumnat també es va mos
trar preocupat per la conta
minació de les indústries. Ós
car Sierra va remarcar que el 
principal problema que hi ha 
en aquesta zona és la contami
nació provocada pel trànsit de 
vehicles, però va afegir que hi 
ha controls sobre la contami
nació de les empreses i sobre 
els abocaments de residus. 
També es va parlar de la re
generació de la flora i la fauna 

L’Escola d’Adults va acollir 
una trobada amb l’alcalde

a la riera de Caldes i l’alcalde 
va explicar que l’Ajuntament 
s’ha implicat en el projec
te Viu la riera, que treballa 
aquests aspectes potenciant la 
participació de la ciutadania. 
També es va debatre sobre el 
problema de la manca d’aigua 
i es va concloure que cal apro
fundir en polítiques de cons
cienciació de la ciutadania. 

Formació d’adults
L’alcalde va detallar les darre
res novetats sobre els nous usos 
de l’Estació de mercaderies de 
la Llagosta, tot i que va recor
dar que aquest projecte serà 
una realitat a llarg termini. 
La directora del Centre de 
Formació de Persones Adul
tes, Isabel Soler, va demanar 
a l’alcalde que es faci més pro
moció de la tasca que porten a 
terme aquest i altres centres de 

L’alcalde parla amb alumnes de l’Escola d’Adults de la Llagosta.

PARTICIPACIÓ    L’ASSOCIACIÓ DE L’EIX DE LA RIERA DE CALDES VA CENTRAR LA XERRADA

formació d’adults de l’entorn. 
Una altra alumna va sol·licitar 
un local per als joves i l’alcal
de li va recordar que existeix 
el Servei d’Informació Juvenil 
per donar resposta a aquesta 
demanda. Sierra va dir que els 
joves disposen a Can Pelegrí 
d’un espai per fer activitats.  
Un veí va demanar que l’Ajun
tament s’aculli a un conveni 
específic per tal d’aconseguir 
que hi hagi a la nostra locali
tat més habitatges socials amb 
un lloguer assequible i també 
que es demanin subvencions 
per rehabilitar els antics ha
bitatges dels mestres. L’alcal
de va explicar que estudiaran 
aquestes propostes i va re
cordar que l’Ajuntament està 
fent molta feina en matèria 
d’habitatge per tramitar ajuts 
a les famílies i evitar desnona
ments.  J. Cintas

La Casa de Andalucía de la 
Llagosta va celebrar l’11 de 
març el Dia d’Andalusia. L’ac
te va incloure la hissada de la 
bandera andalusa als pals de 
l’Ajuntament, una cercavila, 
una morrada i diverses ac
tuacions al Centre Cultural. 
La celebració va començar 
amb una comitiva que va 
portar la bandera d’Andalu
sia fins a la porta de l’Ajunta
ment. El grup de percussió de 
la nostra localitat Lotokotó es 
va encarregar d’amenitzar la 
cercavila. Tot seguit, es va fer 
la hissada de la bandera men
tre sonaven els himnes d’An
dalusia i de Catalunya. A l’ac
te van ser presents, a més del 
president de la Casa de Anda
lucía, Juan Antonio Illescas; 
l’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra; el regidor de Cultura, 
Mariano García, i altres re
gidors de l’equip de govern.  
La comitiva es va dirigir 
després fins al Centre Cul

tural, on van tenir lloc les 
actuacion s del grup Sevilla
nia i dels quadres de ball de la 
Casa de Andalucía de la Lla
gosta Algarabía, Azahar, Al 
Alba i Meritxell. 

Intercanvi i sortida
D’altra banda, la Casa de An
dalucía organitzarà dissabte, 
dia 7, un intercanvi cultural. 
Les actuacions començaran 
a les 19 hores al Centre Cul
tural i aniran a càrrec del 
Centro Cultural Andaluz de 
Viladecans, de l’Asociación 
Andaluza d’Horta i dels qua
dre de ball de l’entitat local.
També aquest mes d’abril, els 
dies 21 i 22,  la Casa de An
dalucía farà una sortida al 
Centre Cultural Andaluz Sé
neca de Vitòria. L’entitat de 
la nostra localitat actuarà en 
aquesta població amb els qua
dres de ball Algarabía, Aza
har, Alma flamenca, Cristina  
i Meritxell.  X. Herrero
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L’11 de març es va celebrar
el Dia d’Andalusia a la Llagosta

CULTURA
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La llagostenca Mayte Boni
lla, membre del grup d’autors 
Resistencia Literaria, ha pre
sentat la seva segona novel
la, El verano que cambió mi 
vida. L’acte va tenir lloc el 22 
de març a Can Pelegrí i va ser 
organitzat per la Biblioteca de 
la Llagosta. La novel·la, amb 
243 pàgines, tracta sobre una 
noia que decideix donar un 
gir a la seva vida perquè està 
angoixada per com li van les 
coses. Així que la protagonis
ta decideix marxar a cooperar 
amb una ONG, amb la qual 
descobreix, entre altres coses, 
l’amor. “Ha estat un llibre 
ràpid de fer perquè he trigat 
unes tres setmanes a escriu
re’l. Potser he trigat més a 
aprendre a maquetar que a re
dactarlo”, ha detallat Mayte 
Bonilla, que s’ha autoeditat 
el llibre i l’ha publicat amb 
el pseudònim May Bonner.  

CULTURA   EL VERANO QUE CAMBIÓ MI VIDA ÉS EL TÍTOL DEL LLIBRE DE LA LLAGOSTENCA

Mayte Bonilla va presentar 
la seva segona novel·la

Mayte Bonilla, amb un exemplar del seu nou llibre. 

La novel·la es pot comprar a la 
papereria Àrea Distribucions 
de la Llagosta a un preu de 12 
euros, mitjançant la pàgina 
web de Resistencia Literaria i a 
Amazon. Aquesta és la segona 
novel·la de la veïna de la nostra 
localitat. La primera va ser La 
dama de la costa.

D’altra banda, la Biblioteca i 
Resistència Literària organit
zen el primer Concurs de mi
crorelats i poesies Sant Jordi 
a la Llagosta. El certamen té 
dues categories, la juvenil, per 
a persones de 14 a 17 anys, i la 
d’adults.   José Luis Rodrígue z 
Beltrán

L’escriptora Tina Vallès participa 
en una xerrada a l’Escola d’Adults
L’escriptora Tina Vallès va 
participar el 26 de febrer en 
una xerrada al Centre de 
Formació d’Adults de la Lla
gosta. L’acte va ser organitzat 
pel centre llagostenc i esta
va obert a tota la ciutadania. 
Tina Vallès va parlar del llibre 
La memòria de l’arbre, amb el 
qual va obtenir el premi Lli
bres Anagrama. Aquest tre
ball és un relat molt emotiu 
sobre la relació entre un avi i 
el seu nét amb el rerefons de la 
malaltia d’Alzheimer. “Totes 
aquestes trobades són molt 
gratificants perquè és una 
manera de saber com la gent 
llegeix el que escrius i com els 
arriba”, va dir l’autora, que 
remarcava: “la gent sempre 
vol saber quina part d’au
tobiogràfic hi ha, però des
prés hem parlat dels vincles 
familiars i de les malalties”. 

CULTURA   L’ACTIVITAT VA TENIR LLOC EL 26 DE FEBRER AL CENTRE EDUCATIU

Aquesta trobada forma part 
de les activitats que ofereix el 
Centre de Formació de Per
sones Adultes de la Llagos
ta. “Fem aquestes activitats 
perquè pensem que dins dels 
grups de català és una ma

nera de potenciar molt més 
la llengua”, va admetre la di
rectora del centre llagostenc, 
Isabel Soler, que es va mostrar 
molt satisfeta de la presència 
de l’autora a la Llagosta.  José 
Luis Rodríguez Beltrán

Tina Vallès, a la dreta, i Isabel Soler. 

El fort vent que va bufar a la Llagosta durant la matina
da del dia 2 de març va tirar dos arbres al terra, un situa t al 
Parc Popular i un altre, a la placeta que hi ha al carrer del 
Progrés. El vent també va fer caure algunes branques en 
l’arbrat del Parc Popular i altres espais de la nostra locali
tat. La Policia Local de la Llagosta i la Brigada de Jardineria 
de l’Ajuntament van treballar per retirar els arbres caiguts.  
Protecció Civil de la Generalitat va haver d’activar el Pla espe
cial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) en 
fase d’alerta.  Xavi Herrero

La Comissió de la Festa Major 2018 de la Llagos
ta ja està constituïda formalment. Dotze persones for
men part d’aquest grup de treball, en representació 
de diverses entitats i alguna també a títol individual. 
Can Pelegrí va acollir el 12 de març la reunió de la constitució 
de la Comissió de la Festa Major amb l’assistència dels regidors 
de Cultura, Mariano García, i de Joventut, Fran Ruiz. Repre
sentants dels Sangrinaris, dels Saltats, dels Volats, de la Lla
gosta Brava, de l’Associació de DJ’S de la Llagosta VIP’S, de la 
Murga i de la Llagosta Club de Ball formen part de la Comissió. 
Igual que l’any passat, hi haurà una única comissió, amb dues 
subcomissions, una de Cultura i una altra de Joventut.  J.C.

Constituïda la Comissió 
de la Festa Major 2018

Una forta ventada va 
provocar la caiguda de 
dos arbres el 2 de març

SUCCESSOS
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Els alumnes de quart de l’Escola Sagrada Família de la Llagos
ta van rebre el 2 de març a classe exemplars del 08centvint en 
els quals apareixien les fotografies de grup de la visita que van 
realitzar el 26 de febrer a l’Ajuntament. L’alcalde, Óscar Sierra, 
va ser l’encarregat de lliurarlos la publicació. 

ENSENYAMENT

El grup de teatre TELL ha ce
lebrat el seu desè aniversari. 
La companyia s’ha transfor
mat en aquests deu anys en un 
grup format per professionals 
de l’art dramàtic que manté 
les seves arrels al nostre muni
cipi. Una quarantena d’actors 
i actrius han pujat a l’escenari 
en alguna ocasió amb TELL. 
La festa d’aniversari es va cele
brar el dissabte 3 de març a la 
Carpa, espai cultural. L’acte va 
incloure un vídeo commemo
ratiu dels deu anys de TELL, 
l’actuació d’alguns membres 
del grup i el concert que va 
realitzar un nombrós grup 
d’alumnes que han passat per 
l’escola de teatre de TELL.

Els inicis
TELL va néixer l’any 2008 de 
la iniciativa d’un grup d’alum
nes del taller de teatre de l’Ins
titut Marina. Els joves van 
voler continuar el seu camí 
interpretatiu una vegada aca
bada la seva etapa a ensenya
ment secundari. 
La companyia es va estrenar 
l’any 2008 amb l’obra El bur-
del de París. Li van seguir En 
la cumbre, el musical (2009), 
¡Hoy te toca a ti! (2009), Dos 
mundos (2010), A golpes con la 
vida (2010), Boulevard of bro-
ken dreams (2011), RENT, no 
hay más que hoy (2012), Sant 
Jordi, la llegenda (2012), Solo 
se vive una vez (2012) i una 

La companyia de teatre 
TELL compleix deu anys 

nova adaptació d’El burdel de 
París (2014).
El darrer muntatge que va 
comptar amb la intervenció de 
la companyia teatral llagosten
ca va ser al febrer passat, amb 
el musical In the Heights, que 
va anar a càrrec de l’alumnat 
de la Carpa, espai cultural i de 
l’Escola de dansa La Room de 
la nostra localitat.
TELL va començar a organit
zar casals teatrals per a infants 
l’estiu del 2009. A partir d’aquí 
van néixer altres projectes, 
com l’escola de teatre, TELL 
júnior o el grup JUMP (Junts 
Mares i Pares), que ja funciona 
amb personalitat pròpia.
Durant tot aquest temps, 
TELL també ha organitzar al
tres activitats, com el Passatge 
del Terror, concursos de cant o 
intervencions en jornades com 
el Dia Internacional contra la 

Imatge de l’espectacle del desè aniversari facilitada per TELL.

CULTURA    LA FESTA D’ANIVERSARI ES VA CELEBRAR EL 3 DE MARÇ A LA CARPA

violència vers les dones, Sant 
Jordi o la Castanyada.

Altres companyies
Alguns dels actors i actrius 
que han passat per TELL o 
que continuen a la companyia 
també desenvolupen la seva 
carrera artística fora. El cor 
Amarcord, que va ser finalis
ta a la darrera edició del pro
grama de TV3 Oh Happy Day, 
Lazzi Comici i BoBombín 
Teatro són alguns dels noms 
de l’escena que compten amb 
membres que formen part de 
la història de TELL. Hores 
d’ara, el nombre de persones 
que formen part de la compa
nyia TELL va variant segons 
l’espectacle. Jaime Calvet, 
Carlos López i Jordi Tienza 
han començat els assajos del 
proper espectacle de TELL.  
Xavi Herrero

SUCCESSOS

Bretolada al Camp
de Futbol Joan Gelabert

Uns desconeguts van ocasionar importants desperfectes al 
Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert durant la nit del dia 
1 d’abril. En concret, van arrencar seients de la graderia, van 
trencar cadires i van provocar nombrosos danys als vestidors, 
on van accedir després de forçar els panys de les portes. També 
van causar desperfectes al bar del Camp de Futbol. 
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C’s
 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal
PSC

 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

PDeCAT
 gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

PP
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Divendres, 11 d’abril de 1930. La Vanguardia

Aquell dia, va tenir lloc la inauguració de la nova línia de transport 
públic, la MO, entre la plaça de la Universitat de Barcelona i Mollet. 
Posteriorment, l’inici de la línia va ser traslladat a la plaça de Tetuán/
passeig de Sant Joan (Barcelona) i a Mollet, era a la porta de l’Hostal 
“la Marinette”.

Fotomuntatge entre la capçalera del diari d’aquell dia i la notícia.

Procedència: Hemeroteca de La Vanguardia
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FITXA

L’ENTITAT

Animalets

Any de fundació: 2002
Nombre de socis: 29
Correu electrònic: animaletslallagosta@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/animalets.
lallagos ta.5
Adreça: Carrer del Mercat, 2. Despatx 210

L’Associació protectora 
d’anim als i plantes de la 
Llagosta, Animalets, és 
una entitat sense ànim de 
lucre formada per un grup 
de persones amants dels 
animals, sobretot dels gats. 
Animalets es va fundar l’any 
2002 de manera o� cial, 
però ja funcionava des del 
canvi del mil·lenni. La seva 
principal tasca és rescatar 
i ajudar els gats i les gates 
que han estat abandonats 
i donar-los una segona 
oportunitat. 
Animalets es va fundar per 
una necessitat d’un grup de 
persones de la Llagosta que 
veien que el municipi tenia 
un gran nombre de gats 
abandonats als carrers. Fins 
disposar d’un espai propi, 
els membres fundadors 
de l’entitat es cuidaven 
dels gats als seus domicilis. 
En paral·lel a la fundació 
de l’entitat, Animalets va 
disposar d’un espai propi per 
donar cabuda a una possible 
colònia de gats. Aquest 
refugi està ubicat a prop de 
la riera Seca i, després de 
18 anys en funcionament, 
s’ha estabilitzat una colònia 
amb una quarantena de 
gats, tots ells esterilitzats i 

AJUDAR ELS GATS I LES GATES
a disposició de ser adoptats. 
L’entitat fa diverses accions 
al llarg de l’any, participant 
en festes i � res del municipi, 
amb l’objectiu d’aconseguir 
diners per � nançar els 
costos en veterinaris, que 
són de 6.500 euros a l’any. 
A banda d’una subvenció de 
l’Ajuntament de la Llagosta, 
els membres de l’entitat 
intenten trobar � nançament 
amb accions concretes, com 
ara amb la venda de roses per 
Sant Jordi o amb la venda de 
productes en diverses � res 
-fan una cada mes-. A més, 
l’entitat promou xerrades o 
cicles de conferències sobre 
el món dels gats al seu espai. 
Animalets és una entitat 
oberta que necessita 
més membres per seguir 
realitzant la seva tasca sense 
ànim de lucre. L’entitat es 
cuida de rescatar gats, fer la 
seva esterilització, aportar 

els costos del veterinari i 
fer els tràmits de l’adopció. 
En cap cas, l’entitat té 
guanys per aquest procés. 
L’any passat, Animalets va 
aconseguir tramitar amb 
èxit l’adopció d’un total de 
deu gats a diverses famílies. 
La seva visibilitat, sobretot, 
és física en festes i � res, 
tot i que per xarxes socials 
és present a Facebook i 
Instagram. 
L’objectiu immediat de 
l’entitat és seguir donant 
cabuda a gats i gates en la 
seva colònia, augmentar 
el nombre d’adopcions i 
conscienciar a la ciutadania 
que és una il·legalitat 
abandonar un gat. 
Els membres d’Animalets 
avisen que la vida d’un gat 
domèstic al carrer és d’uns 4 
o 5 anys, mentre que en una 
llar pot arribar als 15 o 20 
anys. 

Vinc al gimnàs, sobretot, 
per mantenir-me en forma 
físicament. Ja fa dos anys 
que intento venir diàriament 
a la sala de fi tness, tot i que 
també vaig a la piscina. 

LA VEU DEL POBLE
Quina activitat feu al Complex 
Esportiu Municipal El Turó?

ZAKARIAE ETTARROUCHI
Fa molts de temps que vinc 
al gimnàs a fer peses per a 
tots els músculs del cos. Vinc 
de dilluns a divendres i estic 
força content amb la sala i les 
activitats. 

BRIAN GALINDO

Vinc a la zona d’aigües, so-
bretot faig piscina sempre 
que puc, m’agrada molt. Tam-
bé vaig a la zona de sauna i 
bany de vapor, tot i que ara 
aquest no funciona. 

EDUARDO RISCO
Fa molts anys que vinc al Turó 
i he fet tot tipus d’activitats, 
spinning, classes dirigides,... 
Tot i que ara faig aquagym 
perquè m’agrada moltíssim. 
Tenim un bon servei.

MONTSE ROSELL

Quan vinc faig sobretot zona 
d’aigües amb l’aquagym, que 
és el que més m’agrada. Tam-
bé em fi co a la zona de relax 
amb el jacuzzi o la sauna. Es-
tic molt satisfeta. 

SILVIA PÉREZ
Faig classes dirigides d’spin-
ning i fi tness. Abans feia 
altres classes, però segons 
els monitors que hi ha canvio 
o no. Vinc des que va obrir el 
gimnàs i estic satisfeta.

INMA LÓPEZ
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Divendres, 11 d’abril de 1930. La Vanguardia

Aquell dia, va tenir lloc la inauguració de la nova línia de transport 
públic, la MO, entre la plaça de la Universitat de Barcelona i Mollet. 
Posteriorment, l’inici de la línia va ser traslladat a la plaça de Tetuán/
passeig de Sant Joan (Barcelona) i a Mollet, era a la porta de l’Hostal 
“la Marinette”.

Fotomuntatge entre la capçalera del diari d’aquell dia i la notícia.

Procedència: Hemeroteca de La Vanguardia
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dignitat de les persones. 
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CULTURA

El esfuerzo y trabajo de este gobierno Socialista se 
nota en las calles de La Llagosta, la pista multide-
portiva en el parque popular que cada día utilizan 
más de 50 niños y jóvenes, la mejora de pistas de 
detrás de la Plaza Europa, los nuevos bancos y pa-
peleras que se están instalando, la mejora constante 
de nuestros equipamientos, ver como el servicio de 
información juvenil funciona a pleno rendimiento 
cada tarde en Can Pelegrí, el éxito de las actividades 
del casal de avis, la mejora del asfaltado de muchas 
calles, actualmente en proceso el párking de arena 
de la Pedro IV, en breve las calles de Pintor Fortuny, 
Plaza Catalunya y la renovación de la Calle Estación. 
A finales de este año podremos ver la renovación de 
muchos parques infantiles. Muy importante tam-
bién los resultados en la gestión de la economía del 
ayuntamiento, ahorrar en lo superfluo para destinar 
más dinero a las cosas que más importan, con ello 
dos años de cierre de Presupuesto Positivos que nos 
permiten que cada día podamos invertir más en los 
vecinos y vecinas de La Llagosta o que podamos 
mantener abierta la empresa municipal que gestio-
na el Turó. Gracias a nuestra buena gestión los ser-
vicios que el gobierno anterior pusieron en peligro 
seguirán abiertos prestando sus actividades a la 
población. La Llagosta mejora y eso es gracias al go-
bierno socialista.  El cambio a mejor es una realidad.

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

LA LLAGOSTA MEJORA

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu 
Català

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Portem gairebé 3 anys de legislatura amb el govern 
de dretes a La Llagosta i encara no sabem quin és el 
seu Pla de Mandat. Constatem, amb molta preocu-
pació, que la falta de planificació, la improvitsació i el 
maquillatge consistent en petites millores de man-
teniment urbà; són els trets distintius d’un mandat 
on el paper institucional de l’Ajuntament cada vega-
da està més desdibuixat. Utilitzant, això si, mitjans 
públics com a aparell de propaganda política al ser-
vei del PSC. Mestrestant, l’alcalde Óscar Sierra està 
més pendent de fer de responsable de comunicació 
dels socialistes –l’únic càrrec orgànic que li perme-
ten exercir en el seu partit–, que de defensar els in-
teressos i el bé comú de la ciutadania del municipi.
L’hemeroteca els deixa en evidència: es va acusar al 
govern d’ICV-EUIA de deixar 4 milions en factures 
pendents, però ara estem més endeutats i triguem 
més temps a pagar als proveïdors. Van col·locar-se 
la medalla del nou CAP, però la decisió l’ha prés la 
Generalitat que es qui hi posa els diners i no sabem 
quan es farà ni que serveis tindrà. Van atacar-nos per 
la gestió del CEM El Turó, tot anunciant que s’havia 
de liquidar l’empresa municipal perquè era inviable; 
però un any després han de recular i donar-nos la 
raò perquè no troben cap més sortida que la gestió 
directa del servei. Les mentides, per moltes vegades 
que es repeteixin, són mentides i prou.

EL GOVERN DELS TITULARS
Hemos presentado la moción para el seguimiento 
de las mociones o propuestas que se presentan en 
los plenos, porque éstas son para mejorar nuestro 
pueblo, y deben de ser de pleno cumplimiento ya 
que son importantes para los vecinos y más las que 
afectan directamente a la salud como sanidad, lim-
pieza y seguridad etc. 
También hemos presentado la propuesta sobre 
crear una base de ADN canino pero sobre todo re-
cordando cuanto mobiliario urbano está en mal es-
tado por esas heces y orines en farolas, semáforos 
etc.que pueden producir algún tipo de accidentes 
y la imagen que da ver esa suciedad en las puertas 
de negocios, calles etc.. Ese mobiliario y limpieza de 
los espacios públicos cuestan dinero y al final se pa-
gan con los impuestos que pagamos todos los ve-
cinos. Proponemos modificar las ordenanzas y que 
se apliquen las sanciones a los pocos incívicos y que 
se preocupen un poco de que las calles, parques y 
zonas de juego infantiles estén limpias por sanidad, 
seguridad e higiene. Por lo cual proponemos que los 
vecinos suban fotos con el Hashtag #Cslallagosta  
cuando encuentren en su paseo diario por el pue-
blo, mobiliario roto o sucio producido por heces y 
orines de las mascotas. El mantenimiento de nues-
tro pueblo y mobiliario urbano como la limpieza es 
concienciación de todos.

  POR UNA LLAGOSTA LIMPIA

Cuando en el 2015 empezamos la andanza de 
reformular la Junta Local del Partido Popular de 
La Llagosta, lo hicimos comprometidos con unos 
principios que hoy siguen más vivos que nunca. 
En primer lugar, buscábamos un espacio político 
abierto y nada exclusivista, dónde todo el mundo, 
independientemente de su origen, condición e 
ideología pudiera sentirse representado. Un espacio 
que apostara por la democracia y por la coherencia, 
por el crecimiento y por hacer la vida de las y los 
llagostenses un poco más fácil. Las dificultades han 
sido y son evidentes e imaginables. A todo lo que se 
le presupone a la política y contra lo que estamos en 
lucha (corrupción, extremismos, falta de diálogo y 
perspectiva de futuro…), se le suman otros aspectos 
como la bipolaridad y la demagogia de aquellos que, 
desde la distancia del compromiso con la ciudadanía 
abogan por el “quítate tú, que me pongo yo”. 
La revolución de la política municipal en La Llagosta 
pasa por gestionar los tempos y la realidad. Ahora, 
más que nunca, es el momento de estar abiertos 
a nuevas fórmulas que permitan romper con los 
parámetros establecidos en nuestra sociedad: 
“izquierda – derecha”, “independentismo-
unionismo”… Toca mirar más allá de las marcas y 
las operaciones de marketing y apostar todo a una 
nueva manera de entender la política ¿Te apuntas?

REVOLUCIÓN
Ciudadanos C’s proposa aplicar multes de fins a 
20.000€ (vint mil euros) per als amos de gossos que 
embrutin un parc infantil. Que en les hores tan greus 
que viu el país hi hagi un grup municipal que es 
dediqui a demanar al ple (mitjançant moció) que es 
considerin molt greus les faltes per embrutar amb 
defecacions de gos, cosa que representaria multes 
d’entre 2.001€ i 20.000€, només s’explica perquè 
deuen voler amagar que el dèficit democràtic en 
el qual vivim és, en gran part, del partit que dona 
suport al PP a Madrid: C’s. 
El tema dels gossos que embruten és preocupant i, 
després d’uns anys on semblava que s’havia millorat, 
tornem a tenir problemes. Però hi estem treballant: 
la policia aixeca actes, hi ha sancions (com ja es 
va informar fa uns mesos), les agents cíviques 
informen sobre obligacions. A més, estem preparant 
una “intensificació de les actuacions” per aquesta 
primavera per fer front a aquest problema.
D’altra banda, el PDeCAT volem expressar la nostra 
solidaritat i volem enviar el nostre escalf a les famílies 
de les persones que han estat empresonades 
per pensar diferent, especialment a la família del 
company i amic Jordi Turull. Volem recordar que 
estem parlant de drets democràtics. Esperem que 
aviat puguem veure la llum i puguem tornar a tenir-
los entre nosaltres.  

MULTES DE 20.000€ PER CAQUES
Amb la recent detenció del President Puigdemont 
més Turull, Forcadell, Romeva, Bassa i Rull, amb els 
que porten a la presó fa temps, amb les euroordres 
una altre vegada dictades pel “jutge” Llarena contra 
els exiliats, l’Estat no fa, altre cop, que constatar 
que l’únic motiu que l’impulsa és la venjança cap 
els independentistes i el menyspreu a la voluntat 
dels catalans expresada per enèsima vegada a les 
urnes el passat 21D, és igual les vegades que els 
catalans i les catalanes anem a les urnes, els polítics 
del 155, jutges i premsa del règim, què es fan 
anomenar “demòcrates” mai respectaran el resultats 
a Catalunya, sinó son uns resultats que els hi vagi bé 
a ells. Un altre fet indignant son la nula revalorització 
de les pensions, penseu que una tercera part dels 
pensionistes viuen sota el llindar de la pobresa, i 
molts sustenten amb la seva minsa paga la família, 
és per això que des de ERC presentem pel proper 
ple, una moció per a poder recuperar el poder 
adquisitiu de les pensions, esperem sigui aprovada 
per unanimitat, en afers socials tots els grups 
polítics hauríem de fer front comú. També recolzem 
plenament la vaga feminista del 8 de març passat, 
conscients de què les lluites socials son els 365 dies 
de l’any, i de que hem de poder garantir els drets 
de tothom en un país nou, més just, democràtic i 
igualitari. 

GARANTIA DELS DRETS CIVILS
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Els alumnes de quart de Primària dels col·legis de la Llagosta van 
participar el 9 de març en la primera Jornada multiesportiva es
colar que organitzava aquest curs 20172018 l’Ajuntament de la 
nostra localitat. L’activitat es va desenvolupar al Camp Munici
pal de Futbol Joan Gelabert i al Pavelló Antonio García Robledo. 
Sota la supervisió de diferents monitors, els infants van practi
car diverses disciplines esportives. La propera jornada d’aques
tes característiques tindrà lloc el 13 d’abril i anirà adreçada a 
escolars de segon de Primària.

ESPORT ESCOLAR

L’Ajuntament va organitzar 
el dia 9 una jornada
multiesportiva escolar

El Club Esportiu la Llagosta rebrà 
diumenge la visita del Martorelles
El primer equip del Club Es
poritu la Llagosta jugarà diu
menge a casa contra el Marto
relles. Els llagostencs no han 
pogut disputar els dos darrers 
partits. El primer perquè el 
seu rival, el Premià de Dalt 
B, no s’hi va presentar i el se
gon, al camp de l’Ametlla del 
Vallès, per la pluja. Els llagos

tencs no estan fent una bona 
campanya i han perdut els 
cinc darrers partits que han 
jugat, alguns d’ells encaixant 
golejades importants. L’equip 
de la Llagosta està situat a la 
zona baixa de la classificació 
al grup 6 de la Quarta Catala
na, mentre que el Martorelles 
és quart.  J.C.

FUTBOL
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La 31a Cursa Popular 
se celebrarà el dia 15

Tot està ja preparat per a la ce
lebració el dia 15 d’abril de la 
31a edició de la Cursa Popular 
Els 10 de la Llagosta, que or
ganitza l’Ajuntament. Aquest 
any, la prova comptarà amb 
la participació de Carles Cas
tillejo, prestigiós atleta català, 
que oferirà una xerrada el dia 
14 a les 18 h a la Sala de plens 
de l’Ajuntament. L’acte és 
obert a tota la ciutadania.  

Castillejo, atleta olímpic, ha 
estat vàries vegades campió 
d’Espanya de diverses distàn
cies. Des de fa uns anys, es 
dedica a la marató, una moda
litat de la qual també ha estat 
campió d’Espanya. 
Les curses de cinc i deu quilò
metres començaran a les deu 
del matí. La sortida i l’arriba
da estaran situades al carrer 
de l’Estació, a prop del Cen
tre de Formació d’Adults. Els 
guanyadors, tant en categoria 

La Cursa Popular Els 10 de la Llagosta arriba enguany a la 31a edició. La cursa 
començarà a les deu del matí. Abans, es disputaran les minicurses. Per segon 
any seguit, hi haurà la possibilitat de córrer cinc o deu quilòmetres. Tots els 
participants rebran diversos regals. 

Sortida de la Cursa de l’any passat. 

Carles Castillejo 
donarà una xerrada 
el dia 14 a la Sala de 
plens de l’Ajuntament 

masculina com femenina, re
bran com a premi més desta
cat unes sabatilles per córrer. 
També hi haurà obsequis, ce
dits per diversos comerços de 
la Llagosta, per als primers 
atletes locals. Tots els partici
pants rebran la bossa del cor
redor amb obsequis, entre els 
quals hi ha una samarreta i un 
estri per tallar aliments de for
ma segura.
La 31a Cursa Popular de la 
Llagosta comptarà, com a ac
tivitat paral·lela, amb un zona 

lúdica infantil, que es munta
rà al Parc Popular, on està la 
nova pista asfaltada. Aquesta 
zona amb jocs infantils és una 
novetat aquest any.
A més de la cursa, es dispu
taran les minicurses, que co
mençaran a les 9.15 hores. Hi 
haurà una prova de 400 me
tres per a infants nascuts de 
l’any 2010 al 2013; de 1.000 
metres per als nascuts entre 
2006 i 2009, i de 1.500 me
tres per als del 2002 a 2005.  
Juanj o Cintas
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93 560 24 10

SERVEI GRATUÏT DE 

RECOLLIDA DE 
VOLUMINOSOS 
I TRASTOS VELLS
La recollida es fa dilluns i divendres al matí. Cal dipositar els 
residus la nit anterior. 

Quan es fa la recollida?

Els residus s’han de dipositar a la vorera la nit anterior, sense que 
destorbin el pas dels vianants. Els vidres i objectes que puguin ser 
perillosos s’han de protegir. El màxim permès per habitatge és de 4 
voluminosos. Si necesita deixar més residus, cal que avisi trucant al 
telèfon 93 560 24 10. 

On dipositar els residus?

Si no pot guardar els residus fins al dia de la recollida, cal  trucar al 
telèfon 93 560 24 10 per concretar una recollida especial. En aquest 
cas, els residus s’han de deixar a la vorera el dia i hora acordats. El 
servei especial també és gratuït, però haurà d’estar justificat. Està 
prohibit deixar residus a la via pública els dies diferents als de 
recollida. També pot portar els residus a la deixalleria. 

Si no puc esperar al dia de recollida?

Sant Jordi 
2018

Dilluns, 23 d’abril
a la plaça d’Antoni Baqué

Durant tot el dia parades de venda de llibres 
i roses d’entitats i comerços de la nostra 
localitat

ESTAND DE LA BIBLIOTECA

- A partir de les 15.30 h
INFORMACIÓ DE LA BIBLIOTECA I FIRA DE 
REVISTES

- A les 17.30 h
LECTURES DE POEMES 
A càrrec de les integrants del Taller de poesia 
de la Biblioteca

- A les 18 h
ENTREGA DE PREMIS DEL PRIMER 
CONCURS DE MICRORELATS I POESIA 
“SANT JORDI A LA LLAGOSTA”
A càrrec de Resistència Literària

- A les 18.15 h
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE 
PUNTS DE LLIBRE DE SANT JORDI

- A les 18.30 h.
HORA DEL CONTE DE SANT JORDI
A càrrec de Puri Ortega

(en cas de pluja, les activitats es realitzaran a la Biblioteca)

Fins al 27 d’abril
EXPOSICIÓ DELS PUNTS DE LLIBRE 
PARTICIPANTS AL CONCURS DE SANT 
JORDI
Mostra dels treballs presentats pels nens i les 
nenes de la Llagosta. Durant el mes d’abril, 
els treballs finalistes apareixeran a les xarxes 
socials de la Biblioteca (Facebook i Twitter)

Dissabte 21 d’abril, a les 12 h
TALLER DE PUNTS DE LLIBRE
Fem un punt de llibre diferent per Sant Jordi!
Informació i inscripcions a la Biblioteca

Del 24 al 27 d’abril
FIRA DE REVISTES
Emporteu-vos de manera gratuïta els 
exemplars de revistes d’anys anteriors 
que la Biblioteca no conserva. Fins esgotar 
existències.
Biblioteca de la Llagosta

Dijous 26 d’abril, a les 19 h
EL CLUB DEL LLIBRE
Trobada amb l’autor Víctor del Árbol
Més informació i inscripcions, fins al 9 d’abril, 
a la Biblioteca.
Lloc: Teatre Auditori de Llinars del Vallès
Organitza: Diputació de Barcelona i 
Ajuntament de Llinars del Vallès

L’Escola Okinawa suma sis medalles 
en la Copa Catalana de Boxkarate
L’Escola Okinawa Team de la 
Llagosta va sumar sis meda
lles en la Copa Catalana de 
Boxkarate, que va organitzar 
la Federació Catalana de Ka
rate goshindo l’11 de març 
a Tiana. El boxkarate és una 
modalitat del karate amb no
cions de defensa personal. 
L’entitat llagostenca va ser 
convidada per la Federació 
catalana i va participar per 

primer cop en competició a 
la Copa Catalana de Tiana. 
El club va sumar sis meda
lles amb els primers llocs de 
Christy Folch en la categoria 
de 10 i 11 anys i Alejandro 
Shappiro i Cristina Rubio en 
9 anys; el segon de Leire Cam
panario en 10 i 11 anys; i els 
tercers de José Manuel Cam
panario en 10 i 11 anys i Ynara 
Cazal en 9 anys.  J.L.R.B.

El CD la Concòrdia se situa 
en la segona posició
El Club Deportivo la Con
còrdia jugarà aquesta jornada 
a casa contra el San Vicente 
Hércules. Les jugadores que 
entrena Javier Ruiz es troben 
en un gran moment, han gua
nyat els quatre darrers partits 
que han disputat i ocupen la 
segona posició al grup 2 de la 
Segona Divisió espanyola.
En el darrer partit, la Concòr
dia va derrotar el Castelló per 
1 a 4. El conjunt de la nostra 
localitat va inaugurar el mar
cador al minut 3. Tres minuts 
més tard, va fer el 0 a 2 i, al mi
nut 13, va arribar el 0 a 3. A la 
segona part, les de Castelló van 
retallar les diferències, però la 
Concòrdia va sentencia r amb 
un quart gol. Domi va marcar 
dos gols i Alba i Sonia Blanco, 
un cadascun.

Quatre triomfs seguits
Després d’encaixar la prime
ra derrota de la temporada en 
el primer partit de la segona 
volta a la pista del Teldepor
tivo, les llagostenques amb 
tingut una reacció excel·lent 
amb quatre victòries seguides. 
Així, s’han col·locat en segona 
posició amb 41 punts, empa
tades amb el tercer, l’Hispanic 
de Torrent, i a cinc del líder, el 
Palau. El San Vicente Hércu
les és el quart classificat per la 
cua amb dotze punts. 
En el darrer partit disputat 
a casa, la Concòrdia va gua
nyar el Palau per 3 a 1. Les de 

Alba controla una pilota davant d’una jugadora del Palau.

Javier Ruiz van fer un gran 
partit davant del primer clas
si ficat. A les graderies, hi 
va haver un gran ambient. 
El Palau va portar el pes del 
partit i la Concòrdia va estar 
molt bé en defensa, on Clàudia 
va ser, novament, un mur sota 
pals. A més, les llagostenques 
van estar molt efectives en atac. 
L’1 a 0 va arribar al minut 2 
en un ràpid contracop de la 
Concòrdia. Villa va iniciar la 
jugada i Alba va marcar. Els 
dos equips van fer una pressió 
alta sobre el rival i van dispo
sar de diverses ocasions. Al 
minut 11, la portera del Palau 
va respondre molt bé davant 
d’un xut de Villa. Dos mi
nuts després, Clàudia va fer 
una gran aturada. A falta d’un 
minut i quinze segons per al 

FUTBOL SALA  LES LLAGOSTENQUES JUGUEN DISSABTE A CASA AMB EL SAN VICENTE

El sènior masculí del Joven
tut Handbol la Llagosta, setè 
classificat al grup B de la Ter
cera Catalana amb 23 punts, 
s’enfrontarà aquest cap de 
setmana a la Salle de Mont
cada B, que és vuitè amb 22 
punts. El conjunt llagostenc 
va caure la darrera jornada 
a la pista del líder, l’Esplais,  
per un clar 34 a 22. 
Per la seva part, el sènior fe
mení del Joventut Handbol  
descansarà aquest cap de 
setmana i el proper partit al 
grup A de la Copa Federació 
el jugarà el 15 d’abril, quan 
rebrà la visita del Montbui. 
El conjunt de la nostra loca
litat va guanyar el 25 de març 
el Garbí de Palafrugell per 23 
a 20. Les llagostenques són 
penúltims amb quatre punts, 
a quatre del líder, el Montbui.

HANDBOL

D’altra banda, el 18 de març 
van tenir lloc dos partits 
amistosos internacionals de 
la base del Joventut Handbol 
la Llagosta contra equips del 
conjunt danès Hjemly al CEM 
El Turó. El cadet masculí va 
perdre 14 a 25 i el juvenil mas
culí va empatar (3333). A l’ac
te, va serhi present el regidor 
d’Esports, Jordi Jiménez, que 
va fer el lliurament d’una pla
ca commemorativa a l’equip 
danès i als jugadors, d’un 
exemplar del llibre Mirades. 
La Llagosta: passat, present 
i futur. El club llagostenc va 
lliurar també una bufanda del 
Joventut Handbol i el Hjemly 
va donar dues pilotes de re
cord. El Joventut Handbol va 
celebrar el seu campus de Set
mana Santa amb 52 infants 
inscrits.  J.L.R.B. / J.C.

El sènior masculí del 
Joventut Handbol és el 
setè classificat

BOXKARATE

descans, el Palau va empatar. 
La segona part va començar 
amb un xut alt de Domi i una 
bona intervenció de Clàudia. 
Al minut 4, hi va haver una 
jugada de contracop del Pa
lau, que va acabar amb un xut 
al pal. Poc després, Domi va 
marcar el 2 a 1 amb un gran 
llançament directe d’una falta.

El 3 a 1 de doblepenal
El Palau va buscar el gol, però 
es va trobar amb les bones 
intervencions de Clàudia. A 
falta de cinc minuts per al fi
nal, les visitants van arriscar 
amb porterajugadora, però 
la Concòrdia es va defensar 
extraordinàriament bé. Domi 
no va perdonar i va fer el 3 a 
1 en transformar un doble
penal.  Juanjo Cintas

Sènior masculí del Joventut Handbol la Llagosta. 
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El Club Deportivo Viejas Glo
rias podria assegurar dissabte 
l’ascens a la Primera Divisió 
de veterans quan encara que
darien cinc jornades per aca
bar la lliga. El conjunt de la 
nostra localitat està fent una 
gran campanya al grup Sud 
de la Segona Divisió. Ara ma

FUTBOL    ELS DE LA NOSTRA LOCALITAT REBEN DISSABTE LA VISITA DEL LÍDER

El CD Viejas Glorias està a un 
pas d’assegurar l’ascens

teix, ocupa la tercera posició 
amb 60 punts, a tres del líder, 
la Mataronesa, però havent 
jugar un partit menys, el que 
no va poder disputar el 24 de 
març al camp del Ciutadella 
per la pluja. El segon classifi
cat és el Pomar amb 61 punts 
i el quart, el Cirera, amb 45. 

Els tres primers pujaran de ca
tegoria i encara s’han de dis
putar sis jornades. Dissabte, el 
Viejas Glorias rebrà la visita 
de la Mataronesa amb la pri
mera posició en joc. L’ascens 
matemàtic està al caure i po
dria donarse ja aquest cap de 
setmana.  J.C. 
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93 560 24 10

SERVEI GRATUÏT DE 

RECOLLIDA DE 
VOLUMINOSOS 
I TRASTOS VELLS
La recollida es fa dilluns i divendres al matí. Cal dipositar els 
residus la nit anterior. 

Quan es fa la recollida?

Els residus s’han de dipositar a la vorera la nit anterior, sense que 
destorbin el pas dels vianants. Els vidres i objectes que puguin ser 
perillosos s’han de protegir. El màxim permès per habitatge és de 4 
voluminosos. Si necesita deixar més residus, cal que avisi trucant al 
telèfon 93 560 24 10. 

On dipositar els residus?

Si no pot guardar els residus fins al dia de la recollida, cal  trucar al 
telèfon 93 560 24 10 per concretar una recollida especial. En aquest 
cas, els residus s’han de deixar a la vorera el dia i hora acordats. El 
servei especial també és gratuït, però haurà d’estar justificat. Està 
prohibit deixar residus a la via pública els dies diferents als de 
recollida. També pot portar els residus a la deixalleria. 

Si no puc esperar al dia de recollida?

Sant Jordi 
2018

Dilluns, 23 d’abril
a la plaça d’Antoni Baqué

Durant tot el dia parades de venda de llibres 
i roses d’entitats i comerços de la nostra 
localitat

ESTAND DE LA BIBLIOTECA

- A partir de les 15.30 h
INFORMACIÓ DE LA BIBLIOTECA I FIRA DE 
REVISTES

- A les 17.30 h
LECTURES DE POEMES 
A càrrec de les integrants del Taller de poesia 
de la Biblioteca

- A les 18 h
ENTREGA DE PREMIS DEL PRIMER 
CONCURS DE MICRORELATS I POESIA 
“SANT JORDI A LA LLAGOSTA”
A càrrec de Resistència Literària

- A les 18.15 h
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE 
PUNTS DE LLIBRE DE SANT JORDI

- A les 18.30 h.
HORA DEL CONTE DE SANT JORDI
A càrrec de Puri Ortega

(en cas de pluja, les activitats es realitzaran a la Biblioteca)

Fins al 27 d’abril
EXPOSICIÓ DELS PUNTS DE LLIBRE 
PARTICIPANTS AL CONCURS DE SANT 
JORDI
Mostra dels treballs presentats pels nens i les 
nenes de la Llagosta. Durant el mes d’abril, 
els treballs finalistes apareixeran a les xarxes 
socials de la Biblioteca (Facebook i Twitter)

Dissabte 21 d’abril, a les 12 h
TALLER DE PUNTS DE LLIBRE
Fem un punt de llibre diferent per Sant Jordi!
Informació i inscripcions a la Biblioteca

Del 24 al 27 d’abril
FIRA DE REVISTES
Emporteu-vos de manera gratuïta els 
exemplars de revistes d’anys anteriors 
que la Biblioteca no conserva. Fins esgotar 
existències.
Biblioteca de la Llagosta

Dijous 26 d’abril, a les 19 h
EL CLUB DEL LLIBRE
Trobada amb l’autor Víctor del Árbol
Més informació i inscripcions, fins al 9 d’abril, 
a la Biblioteca.
Lloc: Teatre Auditori de Llinars del Vallès
Organitza: Diputació de Barcelona i 
Ajuntament de Llinars del Vallès

L’Escola Okinawa suma sis medalles 
en la Copa Catalana de Boxkarate
L’Escola Okinawa Team de la 
Llagosta va sumar sis meda
lles en la Copa Catalana de 
Boxkarate, que va organitzar 
la Federació Catalana de Ka
rate goshindo l’11 de març 
a Tiana. El boxkarate és una 
modalitat del karate amb no
cions de defensa personal. 
L’entitat llagostenca va ser 
convidada per la Federació 
catalana i va participar per 

primer cop en competició a 
la Copa Catalana de Tiana. 
El club va sumar sis meda
lles amb els primers llocs de 
Christy Folch en la categoria 
de 10 i 11 anys i Alejandro 
Shappiro i Cristina Rubio en 
9 anys; el segon de Leire Cam
panario en 10 i 11 anys; i els 
tercers de José Manuel Cam
panario en 10 i 11 anys i Ynara 
Cazal en 9 anys.  J.L.R.B.

El CD la Concòrdia se situa 
en la segona posició
El Club Deportivo la Con
còrdia jugarà aquesta jornada 
a casa contra el San Vicente 
Hércules. Les jugadores que 
entrena Javier Ruiz es troben 
en un gran moment, han gua
nyat els quatre darrers partits 
que han disputat i ocupen la 
segona posició al grup 2 de la 
Segona Divisió espanyola.
En el darrer partit, la Concòr
dia va derrotar el Castelló per 
1 a 4. El conjunt de la nostra 
localitat va inaugurar el mar
cador al minut 3. Tres minuts 
més tard, va fer el 0 a 2 i, al mi
nut 13, va arribar el 0 a 3. A la 
segona part, les de Castelló van 
retallar les diferències, però la 
Concòrdia va sentencia r amb 
un quart gol. Domi va marcar 
dos gols i Alba i Sonia Blanco, 
un cadascun.

Quatre triomfs seguits
Després d’encaixar la prime
ra derrota de la temporada en 
el primer partit de la segona 
volta a la pista del Teldepor
tivo, les llagostenques amb 
tingut una reacció excel·lent 
amb quatre victòries seguides. 
Així, s’han col·locat en segona 
posició amb 41 punts, empa
tades amb el tercer, l’Hispanic 
de Torrent, i a cinc del líder, el 
Palau. El San Vicente Hércu
les és el quart classificat per la 
cua amb dotze punts. 
En el darrer partit disputat 
a casa, la Concòrdia va gua
nyar el Palau per 3 a 1. Les de 

Alba controla una pilota davant d’una jugadora del Palau.

Javier Ruiz van fer un gran 
partit davant del primer clas
si ficat. A les graderies, hi 
va haver un gran ambient. 
El Palau va portar el pes del 
partit i la Concòrdia va estar 
molt bé en defensa, on Clàudia 
va ser, novament, un mur sota 
pals. A més, les llagostenques 
van estar molt efectives en atac. 
L’1 a 0 va arribar al minut 2 
en un ràpid contracop de la 
Concòrdia. Villa va iniciar la 
jugada i Alba va marcar. Els 
dos equips van fer una pressió 
alta sobre el rival i van dispo
sar de diverses ocasions. Al 
minut 11, la portera del Palau 
va respondre molt bé davant 
d’un xut de Villa. Dos mi
nuts després, Clàudia va fer 
una gran aturada. A falta d’un 
minut i quinze segons per al 

FUTBOL SALA  LES LLAGOSTENQUES JUGUEN DISSABTE A CASA AMB EL SAN VICENTE

El sènior masculí del Joven
tut Handbol la Llagosta, setè 
classificat al grup B de la Ter
cera Catalana amb 23 punts, 
s’enfrontarà aquest cap de 
setmana a la Salle de Mont
cada B, que és vuitè amb 22 
punts. El conjunt llagostenc 
va caure la darrera jornada 
a la pista del líder, l’Esplais,  
per un clar 34 a 22. 
Per la seva part, el sènior fe
mení del Joventut Handbol  
descansarà aquest cap de 
setmana i el proper partit al 
grup A de la Copa Federació 
el jugarà el 15 d’abril, quan 
rebrà la visita del Montbui. 
El conjunt de la nostra loca
litat va guanyar el 25 de març 
el Garbí de Palafrugell per 23 
a 20. Les llagostenques són 
penúltims amb quatre punts, 
a quatre del líder, el Montbui.

HANDBOL

D’altra banda, el 18 de març 
van tenir lloc dos partits 
amistosos internacionals de 
la base del Joventut Handbol 
la Llagosta contra equips del 
conjunt danès Hjemly al CEM 
El Turó. El cadet masculí va 
perdre 14 a 25 i el juvenil mas
culí va empatar (3333). A l’ac
te, va serhi present el regidor 
d’Esports, Jordi Jiménez, que 
va fer el lliurament d’una pla
ca commemorativa a l’equip 
danès i als jugadors, d’un 
exemplar del llibre Mirades. 
La Llagosta: passat, present 
i futur. El club llagostenc va 
lliurar també una bufanda del 
Joventut Handbol i el Hjemly 
va donar dues pilotes de re
cord. El Joventut Handbol va 
celebrar el seu campus de Set
mana Santa amb 52 infants 
inscrits.  J.L.R.B. / J.C.

El sènior masculí del 
Joventut Handbol és el 
setè classificat

BOXKARATE

descans, el Palau va empatar. 
La segona part va començar 
amb un xut alt de Domi i una 
bona intervenció de Clàudia. 
Al minut 4, hi va haver una 
jugada de contracop del Pa
lau, que va acabar amb un xut 
al pal. Poc després, Domi va 
marcar el 2 a 1 amb un gran 
llançament directe d’una falta.

El 3 a 1 de doblepenal
El Palau va buscar el gol, però 
es va trobar amb les bones 
intervencions de Clàudia. A 
falta de cinc minuts per al fi
nal, les visitants van arriscar 
amb porterajugadora, però 
la Concòrdia es va defensar 
extraordinàriament bé. Domi 
no va perdonar i va fer el 3 a 
1 en transformar un doble
penal.  Juanjo Cintas

Sènior masculí del Joventut Handbol la Llagosta. 
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El Club Deportivo Viejas Glo
rias podria assegurar dissabte 
l’ascens a la Primera Divisió 
de veterans quan encara que
darien cinc jornades per aca
bar la lliga. El conjunt de la 
nostra localitat està fent una 
gran campanya al grup Sud 
de la Segona Divisió. Ara ma

FUTBOL    ELS DE LA NOSTRA LOCALITAT REBEN DISSABTE LA VISITA DEL LÍDER

El CD Viejas Glorias està a un 
pas d’assegurar l’ascens

teix, ocupa la tercera posició 
amb 60 punts, a tres del líder, 
la Mataronesa, però havent 
jugar un partit menys, el que 
no va poder disputar el 24 de 
març al camp del Ciutadella 
per la pluja. El segon classifi
cat és el Pomar amb 61 punts 
i el quart, el Cirera, amb 45. 

Els tres primers pujaran de ca
tegoria i encara s’han de dis
putar sis jornades. Dissabte, el 
Viejas Glorias rebrà la visita 
de la Mataronesa amb la pri
mera posició en joc. L’ascens 
matemàtic està al caure i po
dria donarse ja aquest cap de 
setmana.  J.C. 
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VALLAG

El Vallag es desplaça aquesta 
jornada a la pista del Molins de Rei B

El sènior de l’Handbol Club Vallag jugarà aquest cap de set
mana a la pista del Molins de Rei B. Els llagostencs vénen de 
perdre per 20 a 21 contra el Vilamajor, mentre que el Molins 
de Rei B va guanyar en la darrera jornada l’Ascó per 22 a 34. 
El Vallag ocupa l’onzena posició amb 14 punts al grup A de la 
Tercera Catalana i el seu proper rival és vuitè amb 22.  J.C.

El Tiana serà el proper rival 
del FS Unión Llagostense
El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense no torna
rà a la competició fins al 14 
d’abril, quan rebrà la visita del 
Tiana. Els de la nostra locali
tat ocupen la novena posició 
a la Nacional Catalana amb 
21 punts, a catorze dels dos 
equips que lideren la classifi
cació, el Ripoll i el Ciutat de 
Granollers, però amb un par
tit pendent, el que van ajornar 
en el seu dia contra el Sagre
renc.
En el darrer partit, disputat el 
24 de març i corresponent a 
un enfrontament ajornat, els 
llagostencs van caure a la pista 
del Ripoll per 3 a 2. Al minut 
2, el Ripoll va fer l’1 a 0. Alber
to Joyera va empatar al minut 
14. A la segona part, el Ripoll 
va marcar el 2 a 1, Felipe Car
rasco va empatar, però els lo
cals van fer el definitiu 3 a 2 
al minut 35. Després d’aquesta 
victòria, el Ripoll es va situar 
líder.

Una acció del partit contra el Ciutat de Granollers.

El conjunt llagostenc va per
dre la jornada anterior per 6 a 
3 a la pista del Betània Patmos. 
En aquest partit va debutar el 
nou entrenador, Juan Carlos 
García, que fins ara era ju
gador del conjunt llagostenc. 
García, que substituia José 
Manuel Poyato, que va dimitir 
per motius laborals, compagi

FUTBOL SALA   JUAN CARLOS GARCÍA SUBSTITUEIX JOSÉ MANUEL POYATO A LA BANQUETA

narà les tasques de tècnic i de 
jugador. El Betània Patmos va 
inaugurar el marcador al mi
nut 4 i, poc després, Richard 
va empatar. Els de Barcelo
na van marcar tres gols i van 
marxar al descans amb un cò
mode 4 a 1. A la segona part, 
van marcar Edgar i Óscar Cu
bero.  Juanjo Cintas

JUDO

Daniel Buendía, de l’Associa
ció Esportiva KarateJudo la 
Llagosta, va aconseguir dues 
medalles de bronze al Cam
pionat Internacional Baltic 
de judo, que va tenir lloc el 
cap de setmana del 10 i 11 
de març a Finlàndia. El lla
gostenc va participar en el 
torneig finlandès amb com
panys d’altres clubs catalans. 
Buendía va superar amb èxit 
el campionat de Finlàndia 
i va aconseguir la medalla 
de bronze en la categoria de 
menys de cent quilos i en 

Daniel Buendía guanya dos bronzes 
en un campionat de judo a Finlàndia

Daniel Buendía, a l’esquerra. Foto: Karate-Judo la Llagosta

l’open. “No tenia clar si faria la 
categoria open, però, després 
del bronze en menys de cent 
quilos, em vaig veure compe
tint”, admet Daniel Buendía. 
D’altra banda, Héctor Roura i 
Sergi Pons, membres de l’As
sociació Esportiva KarateJu
do la Llagosta, van aconseguir 
el cap de setmana del 24 i 25 
de març la segona posició en la 
modalitat de katas en el Cam
pionat Internacional de judo 
de la localitat portuguesa de 
Torres Novas.  J.L. Rodríguez 
Beltrán

El llagostenc Jubal Edo s’ha 
proclamat amb Catalunya 
subcampió d’Espanya de na
tació adaptada per Comuni
tats Autònomes. Edo va ser un 
dels nadadors destacats de la 

Jubal Edo, subcampió d’Espanya
de natació adaptada amb Catalunya

delegació catalana i va pujar 
al podi en 50 metres esquena 
amb el campionat de la cate
goria S9 i el subcampionat de 
la classificació general. En 100 
metres esquena, va aconseguir 

el tercer lloc de la categoria 
S9; i en 200 metres esque
na, va ser quart de la general 
i campió de la categoria S9. 
València, amb 658 punts, va 
guanyar el Campionat.  J.L.R. 
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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 
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Abril
EXPOSICIÓ VIU LA RIERA. L’expo-
sició mostra una síntesi de les fases 
de treball i dels principals resultats 
del procés de participació ciutada-
na per a la millora de la riera de Cal-
des que es va iniciar l’any 2016.
Fins al 26 d’abril a Can Pelegrí.

QUART CURS DE DJ.  Curs orga-
nitzat per l’Associació de DJ’S de la 
Llagosta VIPS. Inscripcions al cor-
reu electrònic vinilosasoc@hotmail.
com. Preu 45 euros. El curs es fa tots 
els divendres del mes d’abril a les 18 
h al Centre Cultural.

CONCURS DE CARTELLS DE FES-
TA MAJOR. Fins al 17 de maig està 
obert el termini de presentació de 
cartells. Les bases es poden consul-
tar al web www.llagosta.cat.

7 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. Amb el 
Centro Cultural Andaluz de Vilade-
cans, l’Asociación Andaluza d’Horta 
de Barcelona i els quadres de ball 
Algarabía, Azahar, Cristina i Me-
ritxell.  

Casa de Andalucía de la Llagosta. A 
les 19 h, al Centre Cultural.

10 l dimarts
PASSEJADA PER A LA GENT 
GRAN. Excursió a Sant Celoni. Sor-
tida del Cicle de passejades per a 
la gent gran que ofereixen l’Ajunta-
ment de la Llagosta i la Diputació de 
Barcelona.
Sortida a les 8 h del Casal d’Avis. Ins-
cripcions prèvies fins al 6 d’abril al 
Casal d’Avis.

14 l dissabte
DOTZENA TROBADA DEL CON-
SORCI DE NORMALITZACIÓ LIN-
GÜÍSTICA DEL VALLÈS ORIENTAL.  
La Llagosta acollirà la trobada de 
l’alumnat dels cursos de català per a 
adults i de les persones participants 
al Voluntariat per la Llengua del Va-
llès Oriental.  
De les 10 a les 14 h.

TEATRE. Show La Broma. Grup de 
musical infantil de la Llagosta.
Preu 5 euros. Venda d’entrades a La 
Carpa (c. de les Escoles, 38) i Foto Es-
tudi Damián (c. de Santa Teresa, 16)
A les 12 h, al Centre Cultural.

XERRADA-COL·LOQUI CURSA PO-
PULAR. El prestigiós atleta Carles 
Castillejo farà una xerrada abans de 
la seva participació a la Cursa Popu-
lar. A les 18 h, a la Sala de Plens.

15 l diumenge
31A CURSA POPULAR ELS 10 DE 
LA LLAGOSTA. A partir de les 10 h 
pels carrers de la Llagosta. Abans, a 
partir de les 9.15 h, es disputaran les 
minicurses.
Sortida des del carrer de l’Estació.

21 l dissabte
SORTIDA GEGANTERA. Participa-
ció dels gegants de la Llagosta a la 
33a Trobada Gegantera de Manlleu.
Sortida de tarda. Colla Gegantera 
de la Llagosta.

FIRA D’ABRIL. A partir de les 21 h , a 
la seu de l’Asociación Rociera Anda-
luza de la Llagosta. C. de Girona, 6.

21i 22 l dissabte i diumenge
SORTIDA A VITÒRIA.  Actuació 
dels quadres de ball al Centro Cultu-
ral Andaluz Séneca de Vitòria. Més 
informació a la Casa de Andalucía 
de la Llagosta. 

22 l diumenge
42A BALLADA DE GITANES.  
Amb les colles de Santa Eulàlia de 
Ronçana, Castellar del Vallès, Lliçà 
d’Amunt, Polinyà i la Llagosta.
De les 11.15 h a les 13.30 h, al pas-
seig de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre. Grup de Ball de Gitanes de 
la Llagosta.

28 i 29 l dissabte i diumenge
TEATRE. Spot, de Carles Alberola i 
Roberto García, adaptada per Car-
me Vilar. 
Preu 3 euros. Venda d’entrades a 
Àreamania (av. del Primer de Maig, 
14) i Ferreteria Ramacciotti (c. de 
Sant Josep, 1).
Dissabte, a les 19 h, i diumenge, a 
les 18 h al Centre Cultural.
Nanocosmos Teatre. 

23 d’abril
SANT JORDI   

2018
Tota la programació

a la pàgina 18
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Farmàcies 
de guàrdia

BOTET NADAL
Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)
CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)
VILA
11 de Setembre, 65
(93 024 37 39)

5 abril
BOTET NADAL

6 - 12 abril
VILA

13 - 19 abril
CALVO SÁNCHEZ

20 - 26 abril
CARRERAS ARBAT

27 - 30 abril
CALVO SÁNCHEZ

1 - 3 maig
CALVO SÁNCHEZ
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Dimecres, 4 d’abril 
CLUB DE LECTURA. Más allá del 
invierno, d’Isabel Allende.
A les 16 h

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

Dissabte, 7 d’abril
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA.
A càrrec d’Un conte al sac.
Activitat recomanada per a 
infants de 0 a 4 anys.
A les 12 h

Dimecres, 11 d’abril
VIDEOFÒRUM.  Locas de alegría, 
de Paolo Virzi.
A les 16 h

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

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

TALLERS (per a informació i 
inscripcions cal adreçar-se a la 
mateixa Biblioteca)

Fins al 12 de juny
TALLER DE NARRATIVA. 
Realització d’un guió teatral. 
Tema: La por. 
 Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h. 
A càrrec de Conchi Fernández.

PRIMER CONCURS DE 
MICRORELATS I POESIA SANT 
JORDI A LA LLAGOSTA. 
El certamen té dues categories: 
la juvenil, per a persones de 
14 a 17 anys, i la d’adults, per 
a participants a partir dels 18 
anys.
Les obres es poden presentar 
fins al 7 d’abril.
Les bases es poden consultar al 
bloc de la Biblioteca.
Organitzat per la Biblioteca i el 
grup Resistència Literària.

Dimecres, 18 d’abril
TERTÚLIA LITERÀRIA.  
Es comentarà el llibre El verano 
que cambió mi vida, de la 
llagostenca  May Bonner (Mayte 
Bonilla), amb la presència de 
l’autora.
A les 17 h

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

Dijous, 19 d’abril
PRESENTACIÓ DE LLIBRE. Asja. 

Amor de direcció única, de Roser 
Amills, amb la presència de 
l’autora.
A les 19 h

Dimecres, 25 d’abril
TALLER CREATIU. L’estructura 
del procés creatiu. Taller que 
revela i constata les pautes i 
fórmules aplicades a les idees. A 
càrrec d’Isabel Gil.
A les 16 h

Dijous, 26 d’abril
EL CLUB DEL LLIBRE. Trobada 
amb l’autor Víctor del Árbol.
Informació i inscripcions a la 
Biblioteca.
Organitza: Diputació de
Barcelona i Ajuntament de 
Llinars del Vallès.
Al Teatre auditori de Llinars del 
Vallès.
A les 19 h
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invierno, d’Isabel Allende.
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un conte, a càrrec de Puri
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L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte, a càrrec de Puri
Ortega.
A les 18.30 h

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

TALLERS (per a informació i 
inscripcions cal adreçar-se a la 
mateixa Biblioteca)

Fins al 12 de juny
TALLER DE NARRATIVA. 
Realització d’un guió teatral. 
Tema: La por. 
 Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h. 
A càrrec de Conchi Fernández.

PRIMER CONCURS DE 
MICRORELATS I POESIA SANT 
JORDI A LA LLAGOSTA. 
El certamen té dues categories: 
la juvenil, per a persones de 
14 a 17 anys, i la d’adults, per 
a participants a partir dels 18 
anys.
Les obres es poden presentar 
fins al 7 d’abril.
Les bases es poden consultar al 
bloc de la Biblioteca.
Organitzat per la Biblioteca i el 
grup Resistència Literària.

Dimecres, 18 d’abril
TERTÚLIA LITERÀRIA.  
Es comentarà el llibre El verano 
que cambió mi vida, de la 
llagostenca  May Bonner (Mayte 
Bonilla), amb la presència de 
l’autora.
A les 17 h

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

Dijous, 19 d’abril
PRESENTACIÓ DE LLIBRE. Asja. 

Amor de direcció única, de Roser 
Amills, amb la presència de 
l’autora.
A les 19 h

Dimecres, 25 d’abril
TALLER CREATIU. L’estructura 
del procés creatiu. Taller que 
revela i constata les pautes i 
fórmules aplicades a les idees. A 
càrrec d’Isabel Gil.
A les 16 h

Dijous, 26 d’abril
EL CLUB DEL LLIBRE. Trobada 
amb l’autor Víctor del Árbol.
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Biblioteca.
Organitza: Diputació de
Barcelona i Ajuntament de 
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Al Teatre auditori de Llinars del 
Vallès.
A les 19 h
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“Em trobo en el 
millor moment de 
la meva vida, més 
fort que un toro”

56 anys. Llagostenc. Guitarra de Los Mojinos 
Escozíos. La seva vida ha estat vinculada sempre a 
la música. El grup Boira, a començament dels anys 
80, va marcar el seu camí professional. El proper 8 
de setembre actuarà a la Festa Major de la Llagosta. 

Fem Poble per Xavi Herrero

Chicho Artero

Quan vau començat 
aquesta gira?
Aquesta la vam començar el 
dia 20 de gener a Valladolid. 
Ja portem sis concerts. 
Nosaltres, del 22 de desembre 
al 6 de gener, no fem cap 
actuació, això és sagrat. 
Després del 7 de gener, 
comencem amb les festes de 
les sales grans, els festivals de 
motards, després carnavals, 
les festes de la primavera, 
les festes majors de maig i 
després tot l’estiu. Aquesta 
gira és l’última de la trilogia. 
La primera va ser Semos unos 
monstruos; la segona, Semos 
unos máquinas, i la darrera, 
Semos los más grandes.
 
En quin moment et trobes?
Em trobo en el millor moment 
de la meva vida, més fort 
que un toro, fent la meva 
gimnàstica, el meu jiu-jitsu. 
Cuidant-me molt, treballant, 
amb la gira, els discos, ...

Quant fa que gireu per les 
carreteres?
Abans del primer concert 
de l’actual formació de Los 
Mojinos Escozíos, el grup 
va començar amb Sergio 

Martínez i va fer un concert 
de dues cançons, perquè va 
venir la Guardia Civil i el va 
aturar. Després ja vam entrar 
Vidalito i jo. Això va ser l’any 
1995. 

Què ha canviat en tot 
aquest temps?
De la formació res. Continuem 
el mateix grup, els mateixos 
tècnics. El que ens va gravar 
la primera maqueta l’any 
1995 és el mateix tècnic amb 
el qual portem tota la vida. 
L’únic que va canviant són 
les canes. Tenim les mateixes 
ganes de sempre. Acabem 
d’enregistrar un disc i ja estem 
al local preparant un altre. 
Abans trèiem un disc cada 
any, el que passa és que pot 
ser pesat per a la gent i més 
amb la crisi. 

Tu continues vivint a la 
Llagosta?
Jo sí, visc a la Llagosta. L’únic. 
M’agrada la Llagosta, és 
un lloc tranquil, no tenim 
cinemes, ni pubs, ni..., però 
ho tenim tot a prop. Agafes 
el tren i en 20 minuts estàs al 
centre de Barcelona. Tenim 
a prop Sabadell, Granollers, 
... No tinc la necessitat de 
marxar, jo estic molt bé a casa 
meva. 

Què recordes dels teus 
inicis musicals?
Jo me’n recordo molt del 
Toni Martínez. Amb el Toni, 
va començar tot. La primera 
guitarra espanyola la vaig 
tenir amb 12 o 13 anys, 
comences a fer els primers 
acords, les primeres cançons. 
Però la meva primera guitarra 
elèctrica me la vaig comprar 
amb el Toni Martínez, que 
en pau descansi. Vam fer el 
primer grup de la nostra vida 
al costat del Trauma, que 
en pau descansi, i també el 
primer concert. Sempre ens 
recordem d’ell. Va ser el primer 
mànager de Los Mojinos. 
Quan vam crear el grup, el 
vaig trucar i ell va ser qui va 

aconseguir que portéssim el 
CD a José Antonio Abellán. 
(La Jungla - Cadena 100). 

Com va anar?
Jo pensava que després de 
donar-li la maqueta, Abellán 
l’agafaria i la tiraria a les 
escombraries, i que va! Li vaig 
donar un divendres, en un 
show de la Jungla que feia al 
Poble Espanyol. Toni em va 
ficar al camerino. Dilluns em 
sona el telèfon a les set del 
matí, jo treballava a Telefònica 
i pensava que em trucaven de 
la feina. Contesto: ¿Sí? Pon la 
radio, ¿Eres Chicho? Sí ¿Tú me 
diste el disco? Sí. Ja veus, poso 
la ràdio i se sent la música 
de Los Mojinos. Dels nervis, 
el telèfon pel terra, era la 
primera vegada que escoltava 
la música de Los Mojinos per 
la ràdio. Recordem molt a 
Toni, sempre està present, 
amb ell va començar tot, ens 

va permetre començar a tocar 
amb els grans.

Què suposa tornar a tocar a 
la Llagosta després de tant 
de temps?
Concretament, a la Llagosta 
vam tocar l’11 de juliol del 
1998 i el 15 de setembre del 
2001. Aquí podem tocar el 
que vulguem, ja que molts 
no ens han vist mai. Està el 
show, la improvisació del 
Sevilla, ens fiquem molt 
amb nosaltres mateixos,...  
La gent passa dues hores de 
concert que flipan en colores 
perquè hi ha molt de teatre. 
Interactuem tots, no és un 
grup on els músics passin 
desapercebuts, la gent que 
segueix a Los Mojinos sap qui 
és cada un de nosaltres. No és 
només el Sevilla que surt, som 
tots. Quan acabem, sempre 
sortim amb la gent mentre els 
tècnics desmunten. 

I el futur com es planteja?
Doncs traient més discos. 
Tenim el mateix plantejament 
del primer dia. Com el Sevilla 
diu, “Estem a la gira del 96”. 
Perquè vam començar al 96 i 
no hem parat ni un any.

“No tinc la 
necessitat de 
marxar, jo estic 
molt bé a casa 
meva”

“La gent passa 
dues hores de 
concert que flipa 
en colores”
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