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La UAB distingeix l’Ajuntament
per la transparència del seu web
L’Ajuntament de la Llagosta ha obtingut el Segell
Infoparticipa a la qualitat i a la transparència de la
comunicació pública local. Aquest guardó és la màxima
FHUWLͤFDFLµ TXH DWRUJD OD 8QLYHUVLWDW $XW´QRPD GH
%DUFHORQD 8$%  D SDUWLU GH OHV DYDOXDFLRQV TXH
realitza el seu Laboratori de Periodisme i Comunicació
SHUDOD&LXWDGDQLD3OXUDO /3&&3 GHOVZHEVGHOV
ajuntaments de Catalunya.
El 25 d’abril, es va celebrar la
cinquena edició del premis
Infoparticipa a l’edifici del
rectorat de la UAB. En aquesta
edició, han estat guardonats
93 municipis de Catalunya
d’un total de 947. La Llagosta
està en el 10% de municipis
de tot Catalunya que la UAB
considera que ofereixen a la
ciutadania una informació
transparent, accessible i de
qualitat sobre temes com l’organització política, la gestió
econòmica, la gestió del recursos col·lectius i la participació.

La Llagosta és un
dels 93 municipis de
Catalunya premiats per
la bona transparència
Aquesta és primera vegada
que l’Ajuntament de la Llagosta obté la màxima distinció.
L’alcade de la Llagosta, Óscar
Sierra, va recollir el guardó
i va destacar que “és un bon

Portal de
transparència
L’Ajuntament de la Llagosta
va posar en marxa el Portal
de transparència al gener del
2016. Aquesta és una eina
que serveix per accedir a tota
la informació que genera
el Consistori. Funciona
com un punt d’accés a
informacions i documents
que es publiquen a diferents
llocs, com el web municipal,
el de la Diputació, el de
la Generalitat o al mateix
portal.

reconeixement a la feina feta
i continuarem treballant per
ser capdavanters en transparència, qualitat de la informació i bon govern”. L’alcalde
ha volgut agrair l’esforç a tot el
personal de l’Ajuntament que
“ha fet possible que la transparència municipal arribi al
nivell d’excel·lència”.
A la nostra comarca, a més de
la Llagosta, sis municipis d’un
total de 39 han aconseguit el
segell: Mollet del Vallès, Martorelles, Vallromanes, Cardedeu, Llinars del Vallès i la
Garriga.

www.llagosta.cat

Cinquanta-dos indicadors
El Mapa InfoParticipa és una
eina que impulsa la Universitat Autònoma de Barcelona per
fomentar la transparència a
les administracions públiques.
Partint de la Llei de Transparència, la UAB estableix 52
indicadors i atorga el Segell
Infoparticipa a les poblacions
que obtenen més indicadors
positius en funció de la seva
població. La Llagosta (més de

10.000 habitants) ha complert
amb 47 indicadors dels 52, és a
dir, un 90,38%.
Al Baix Vallès, només Mollet
del Vallès està per davant de la
Llagosta, amb 51 indicadors.
Per darrere es troben Martorelles (45), Montmeló (31), Pa-

rets del Vallès (29), Sant Fost de
Campsentelles (29), Santa Maria de Martorelles (25) i Montornès del Vallès (21). Els ajuntaments de Santa Perpetua de
Mogoda i Montcada i Reixac
compleixen 26 i 28, respectivament. - 08centvint

L’accés al Portal de transparència és fa des del web
municipal. Allà es pot trobar la informació organitzada en cinc grans àmbits:
Informació institucional i
organitzativa, Gestió econòmica, Acció de govern
i normativa, Contractes,
convenis i subvencions, i
Catàleg de serveis i tràmits.
Al Portal, hi ha un cercador, però qualsevol persona
que no trobi la informació
que busca pot demanar-la
a l’Ajuntament des del mateix web i de forma molt
senzilla dins dels límits que
preveu la Llei de transparència.
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CULTURA LA BIBLIOTECA I RESISTÈNCIA LITERÀRIA VAN LLIURAR ELS PREMIS DEL PRIMER CERTAMEN DE MICRORELATS I POESIA DE SANT JORDI

La Llagosta va celebrar una gran jornada
de Sant Jordi marcada pels concursos

Emilia Murillo recull el seu premi del Concurs de microrelats.

La Llagosta va gaudir el 23
d’abril d’una gran jornada de
Sant Jordi. Diverses entitats
van sortir al carrer per vendre
llibres i roses. La plaça d’Antoni Baqué va ser el centre de
la celebració. A la tarda, la
Biblioteca de la Llagosta i el
col·lectiu Resistència Literària van lliurar els premis als
guanyadors del primer Concurs de microrelats i poesia de
Sant Jordi a la Llagosta, que ha
comptat amb 24 textos presentats.

Sonia López i Emilia Murillo
L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Óscar
Sierra; el regidor de Cultura,
Mariano García; el director de
la Biblioteca, Ángel Fernández; i dos membres de Resis-

Els premiats al Concurs de punts de llibre.

tència Literària, José Ramón
Vera i Samuel Ramos. Els guanyadors van ser Sonia López,
amb el microrelat La escritora;
Emilia Murillo, amb el poema ¿Qué es la poesía?; i Laura
Martín, de 14 anys amb un microrelat en la categoria juvenil.
El premi a la categoria juvenil
de poesia va quedar desert.
També van rebre un diploma,
en la categoria microrelats,
la segona classificada, Sílvia
López -també va ser segona en
la categoria de poesia- i el tercer, Andrés Hernández, mentre que, en poesia, el tercer va
ser Carles Casado.

2018 per Sant Jordi, que van
ser, a la primera categoria, per
a alumnes de primer i segon
de Primària, Sergio López,
de 8 anys, alumne de l’Escola
Joan Maragall; a la segona, de
tercer i quart de Primària, Yaiza García, de 8 anys, de l’Escola Joan Maragall; a la tercera,
de cinquè i sisè de Primària,
Andrea Díaz, d’11 anys, de
l’Escola Gilpe; a la quarta, de
primer i segon d’ESO, Alícia
Pérez, de 13 anys, de l’Institut
Marina; i a la cinquena, de tercer i quart d’ESO, Sara Varón,
de 15 anys, de l’Institut Marina.

Punts de llibre

Premis de recerca

La Biblioteca també va lliurar
els premis als guanyadors del
Concurs de punts de llibre de

L’Institut Marina i l’Ajuntament van lliurar els premis
als millors treballs de recerca

Els guanyadors dels Premis de Recerca de l’Institut Marina.

dels alumnes de segon curs de
Batxillerat. El millor treball en
la temàtica la Llagosta va ser
Remodelació de l’antic Centre
Cultural, de Neus López i Paula Pedrola. En el tema altres
temàtiques, el millor treball
va ser Construcció d’un QUA-

DROTOR, de David Martín i
José Carmona. El tercer premiat va ser un de temàtica
científica, de Pedro Ascaso. El
quart premi va ser per a Sandra Cervera i Laura Escobar.
- José Luis Rodríguez Beltrán
/ Xavi Herrero
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MEDI AMBIENT EN EL MARC D’UNA JORNADA EUROPEA

SOLIDARITAT

Neteja de la riera
Seca, el 12 de maig

Els Saltats munten
HO)HVWLYDOGHOD
'LYHUVLWDW

L’Ajuntament de la Llagosta se
suma, un any més, a la jornada europea Let’s clean up Europe! Fem dissabte de neteja
conjunta de diferents espais
fluvials. En el cas concret de la
nostra localitat, aquell dia es
procedirà a fer una neteja de la
riera Seca a càrrec de voluntaris, que s’han hagut d’inscriure prèviament.
La jornada es desenvoluparà
el dia 12 de maig. La Llagosta

participa com a municipi en
aquesta acció de conservació
del medi natural amb la neteja
de la riera Seca. El punt de trobada dels participants serà la
plaça d’Antoni Baqué a les 9 h.
Es recomana portar roba i calçat còmodes i l’esmorzar. Els
menors de 16 anys han d’anar
acompanyats d’una persona
adulta. La neteja es desenvoluparà fins a la una del migdia.
- 08centvint

Els Saltats organitzaran el
6 de maig el Festival de la
Diversitat. La colla portarà
a terme aquesta celebració
per recaptar diners per a
Aspayfacos, l’entitat que
aplega a persones amb
diversitat funcional de la
Llagosta i als seus familiars.
L’acte tindrà lloc al Centre
Cultural i consistirà en
un espectacle de ball. Les
entrades ja estan exhaurides.
Els Saltats donaran uns 400
euros a Aspayfacos. - X.H.
CULTURA

Feria de Abril, a
la Llagosta

En el marc de la Guia d’activitats que l’Ajuntament ofereix
als centres d’ensenyament de la Llagosta, s’estan realitzant
visites guiades a la riera de Caldes i el seu entorn. Els responsables de donar les explicacions als estudiants són dos
llagostencs, José Luis Mediavilla i Horacio Matas. L’objectiu
és que l’alumnat conegui l’entorn natural de la Llagosta i es
conscienciï de la necessitat de protegir-lo.

L’Asociación Rociera Andaluza de la Llagosta va organitzar el dia 21 d’abril una
festa per celebrar la Feria
de Abril. L’activitat, oberta
a tota la ciutadania, va tenir
lloc a la seu de l’entitat, al
número 6 del carrer de Girona. Durant la jornada, van
actuar els quadres de ball de
l’entitat, el cor Jara y Romero i els Amigos del Rocío del
Centro Cultural y Andaluz
de Mollet. - J.C.

PARTICIPACIÓ S’HI DESENVOLUPARÀ UNA XERRADA-DEBAT SOBRE EL TEIXIT ASSOCIATIU

El Mercat d’Idees se celebrarà el 26 de
maig al Saló de plens de l’Ajuntament
El Saló de plens de l’Ajuntament acollirà el 26 de maig la
celebració del Mercat d’Idees,
que forma part de la Mostra
d’Entitats, que aquest any arriba a la seva quarta edició i
que tindrà lloc el 2 de juny. El
Mercat d’Idees consistirà en
una xerrada-debat sobre el teixit associatiu i els seus reptes
de present i futur. L’activitat
tindrà lloc entre les 12 i les 14
hores i podran assistir-hi totes
les entitats que ho desitgin.
En aquesta ocasió, el ponent
serà Oriol Cendra, expert en
gestió cultural i administració
pública que ha desenvolupat

la seva trajectòria professional
al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
Actualment, està vinculat
amb projectes de l’àmbit de
la cultura popular i la gestió
associativa. Forma part del
consell editorial de la revista
Tornaveu.
Associacionisme
i Cultura i de la Comissió de
Seguiment del Protocol del
Seguici Popular de Barcelona. També col·labora com a
articulista en la divulgació de
continguts de temàtica associativa. La Mostra d’Entitats i
el Mercat d’Idees són organitzats per l’Ajuntament. - J.C.

La 3a Mostra d’Entitats.
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ENSENYAMENT

La Llagosta compta amb
un nou aparcament asfaltat

Una imatge de l’aparcament del final de la plaça de Pere IV, que ha estat asfaltat recentment.

L’aparcament situat al final
de la plaça de Pere IV va ser
reobert el 12 d’abril completament asfaltat. Al matí, van
acabar els treballs de condicionament del terreny, en el qual
hi ha una quarantena de places
d’estacionament, una d’elles
per a cotxes adaptats per a
persones amb discapacitat i
algunes per a motocicletes.
Les obres van començar el 26
de març. Els treballs van con-

sistir en la instal·lació d’un sistema de canalització d’aigües
pluvials, l’asfaltat del terreny
i el pintat de les places, la senyalització i els passos de vianants. La pluja caiguda durant
aquells dies va endarrerir una
mica la finalització de l’obra,
que va anar a càrrec de l’empresa Construccions Deumal
amb un cost de 34.806,35 euros. Aquesta mateixa empresa
s’encarrega també de reasfal-

L’Ajuntament tala nou
arbres pel perill de caiguda
L’Ajuntament de la Llagosta
va procedir a mitjans d’abril
a la tala de nou pollancres al
carrer de l’Estació. Segons
un informe tècnic encarregat pel Consistori, els arbres
presentaven deficiències que
podien ocasionar la seva caiguda. L’empresa que va fer
aquests treballs, per un import
de 3.420 euros, va ser Parcs
i Jardins de Catalunya SL.
Al novembre passat, l’Ajuntament va encarregar un estudi per conèixer l’estat dels 33
exemplars de pollancres situats
al carrer de l’Estació, al costat
del Parc Popular. L’empresa
Árbol, Investigación y Gestión
SL va fer la inspecció de l’arbrat
i va determinar que nou pollancres presentaven un estat

deficient amb perill de fractura. Per aquest motiu, l’Ajuntament va decidir la seva tala.
En una primera fase, s’ha
deixat la base de l’arbre, que
d’aquí a uns mesos es treurà.
Està previst substituir aquests
nou pollancres per uns arbres
que s’adaptin més al medi
urbà. - X.H.

tar algunes zones de la nostra
localitat, com ara diversos indrets de l’avinguda 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 suposen
una inversió de 45.000 euros.
La Brigada Municipal d’Obres
procedirà properament a condicionar l’entorn de l’aparcament. - Xavi Herrero
COMUNICACIÓ

1RYDHLQDDOZHE
municipal i al del
FHQWYLQW
Tant la pàgina web de
l’Ajuntament (www.llagosta.
cat) com la del 08centvint
(www.08centvint.cat) incorporen ja una nova eina, ReadSpeaker, que permet escoltar
el seu contingut. D’aquesta
manera, es facilita l’accés als
textos a persones amb dificultat visual o d’aprenentatge i gent gran, entre d’altres.
La nova eina deixa escoltar
tota una pàgina o bé seleccionar un text concret. La
persona usuària pot posar
en pausa l’àudio, modificar la velocitat, ressaltar el
text, ampliar la mida de les
lletres i personalitzar altres
opcions. - X.H.

Visita de les escoles a l’Ajuntament. Els alumnes de quart de
Primària de l’Escola Les Planes van visitar el 9 d’abril l’Ajuntament. Els estudiants van recórrer diverses dependències municipals, acompanyat per l’alcalde, Óscar Sierra, i el regidor de
Serveis Municipals i Esports, entre d’altres, Jordi Jiménez. La
visita va finalitzar al Saló de plens, on l’alcalde va respondre les
preguntes que li van fer els joves alumnes.
GENT GRAN

Passejada de la gent gran
per la localitat de Sant Celoni

Aquest mes de maig finalitzarà el Cicle de passejades per a la
gent gran d’aquesta temporada amb una activitat a Palau-solità
i Plegamans. La darrera sortida va tenir lloc el 10 d’abril i va
transcórrer per Sant Celoni. Una cinquantena de persones de la
Llagosta van participar en aquesta excursió, acompanyades per
personal de l’Ajuntament. El Cicle de passejades és organitzat
per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels ajuntaments, entre ells el de la Llagosta.
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ENSENYAMENT EL CENTRE GSIS OFEREIX FORMACIÓ D’ESO I D’ESTUDIS DE CUINA I D’HÍPICA

POLÍTICA

Una segona oportunitat
per estudiar i formar-se

Es constitueix l’Agrupació
ORFDOGHOHV-RYHQWXWV
d’Esquerra Republicana

Una vintena d’alumnes de la
Llagosta cursen estudis en el
Grup Serveis Iniciativa Social
(GSIS) Escola Barcanova de
Santa Perpètua de Mogoda
aquest curs escolar 2017-2018.
Aquest centre és una cooperativa mixta de treball associat i
consum, que té per objecte la
integració social de les persones amb discapacitat intellectual. Del total d’alumnes
llagostencs al centre, hi ha nou
que estudien íntegrament al
centre perpetuenc i onze que
ho fan com un complement de
l’Institut Marina gràcies a un
conveni entre l’Ajuntament i
el GSIS Escola Barcanova.

Alguns dels alumnes de la Llagosta.

Conveni amb l’Ajuntament
El conveni ha estat signat enguany per primer cop entre
l’Ajuntament i el GSIS Escola
Barcanova i permet cursar un
complement escolar a alumnes de l’INS Marina. Aquests
estudiants participen en l’aula
oberta de l’INS Marina, que
permet cursar estudis complementaris fora de l’equipament
de referència com a reforç escolar a l’Educació Secundària
Obligatòria (ESO). El programa a l’escola perpetuenca
consta d’uns tallers específics
dos dies a la setmana. “Aconseguim fer una diversificació
curricular en aquests alumnes perquè aquests fan unes
hores de la seva jornada escolar fora del seu centre educatiu de referència”, explica
la directora del GSIS, Roser
Ferré, que afegeix que “són
alumnes amb algun tipus
de limitació que necessiten
d’aquesta atenció que nosaltres podem oferir, ja que per
diversos motius han quedat
despenjats del curs escolar
o podem quedar despenjats
per un baix nivell”. Tot just
ha acabat el trimestre d’aquest
curs escolar de l’aula oberta
amb el lliurament corresponent dels diplomes.
Pel que fa als alumnes que estudien íntegrament a l’Escola
Barcanova, s’ofereix l’ESO i,
per als que han abandonat els

Estudiants del GSIS, a la zona de la hípica.

estudis, el Programa de Qualificació Inicial (PCI) en cuina
o hípica. Dels nou alumnes
llagostencs que estudien íntegrament al centre perpetuenc,
hi ha dos que cursen l’ESO i
la resta fan estudis de cuina o
hípica. “Som un centre d’educació, de segona oportunitat,
perquè rebem els nanos que
tenen un tipus de discapacitat o disfunció intel·lectual
que no els permet estar en
centres ordinaris”, explica
Ferré, que remarca els 26 anys
en funcionament del centre:
“som una referència al Vallès”.

Hípica i cuina
Als alumnes que per incapacitat o abandonament no
poden cursar l’ESO, el centre
perpetuenc els ofereix cursos d’hípica i cuina. “És una
extraordinària
formació
perquè són mòduls professionals, que tenen unes 2.000
hores en formació sent auxi-

liar de cuina o mosso de quadra”, diu Ferré. Aquest tipus
de formació compta amb un
període de pràctiques durant
dos trimestres en un restaurant o un centre d’hípica. Pel
que fa als estudiants que cursen l’ESO, Ferré admet que el
seu centre ofereix “un entorn
educatiu més adaptat a les seves característiques”.
El Grup Serveis Iniciativa
Social va ser constituït per
grup de familiars de persones
amb discapacitat intel·lectual.
GSIS és una entitat de serveis
socials i d’iniciativa social,
sense afany de lucre en cap
de les seves activitats. Des de
la seva posada en marxa, han
passat per les seves aules 1.500
alumnes.
Enguany, tenen una línia
d’estudiants del primer cicle
d’ESO; dues del segon cicle
d’ESO; i una cinquantena
d’alumnes entre els dos cursos de formació de PCI. - José
Luis Rodríguez Beltrán

L’Agrupació local de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
es va constituir el 6 d’abril
a Can Pelegrí. La militància
de les JERC va celebrar una
assemblea local, en la qual es
va fer la signatura dels quatre membres de l’executiva
local, que va comptar amb
la participació de la presidenta de les JERC del Vallès
Oriental, Kènia Domènech.
L’executiva de l’Agrupació
de les JERC a la Llagosta
està formada per Anna Sánchez, portaveu; Carlos Llorà, secretari d’Organització;
Naiara Pedrós, secretària de
Comunicació; i Laura Safón,
secretària de Finances. “Per
una banda volem apropar
ERC al jovent de la Llagosta, i per una altra, consi-

derem que falta un jovent
revolucionari que crei actes
per a la gent jove, com per
exemple per al lleure”, admet
la portaveu, Anna Sánchez.
A l’acte de constitució de les
JERC, també van ser presents alguns dels membres
de l’Agrupació d’ERC de la
Llagosta, que els van donar
suport. “Avui hem posat una
llavor més dins de l’espai republicà i d’esquerres de la
Llagosta. És la primera vegada que es constitueixen les
JERC a la localitat i estan formades per un jovent de futur.
Les JERC prendran les seves
pròpies decisions, però tenen
el suport d’ERC”, explicava
el secretari de Política Municipal, Xavier Cols, que també
és regidor i portaveu d’ERC.
- José Luis Rodríguez Beltrán

CULTURA

CULTURA

Les Llagostes de
O̵$YHUQD0RQWJDW

(OVJHJDQWVYDQ
DQDUD0DQOOHX

Les Llagostes de l’Avern va
participar el 21 d’abril en
una nova sortida. En aquesta
ocasió, els membres de l’entitat van prendre part en l’acte de celebració dels 20 anys
dels Diables de Montgat.
L’activitat va consistir en una
trobada de bèsties. En total,
es van aplegar a Montgat una
vintena de bèsties, entre elles
l’Espurna de Les Llagostes de
l’Avern. - J.C.

La Colla Gegantera de la
Llagosta va anar el dia 21 a
Manlleu. La Colla Gegantera de la localitat osonenca
va celebrar la 33a edició de
la seva Trobada Gegantera i Grallera. Una quinzena d’entitats van participar
en aquest esdeveniment.
Els gegants van prendre part
en una cercavila que va finalitzar amb la presentació de
les colles i una ballada. - X.H.
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OCUPACIÓ ES TRACTA D’UN NOU PLA D’OCUPACIÓ AMB SIS MESOS DE DURADA

L’Ajuntament contractarà
quatre persones aturades
L’Ajuntament de la Llagosta
contractarà quatre persones,
que es destinaran a la Brigada
Municipal d’Obres, en el marc
d’un nou pla d’ocupació dins
del Programa complementari
de foment de l’ocupació local
2017-2018. Aquesta iniciativa
està finançada per la Diputació de Barcelona. Els quatre
contractes seran temporals, de
jornada completa i amb una
durada de sis mesos.

Aturats i inscrits al SOC
Les persones interessades en
aquest pla d’ocupació han
d’estar en situació d’atur en
demanda d’ocupació i inscrites al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i no poden
haver treballat a l’Ajuntament
de la Llagosta en els darrers
sis mesos. Han de tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol altre país de la Unió Europea o bé permís de treball.
La resta de requisits es poden
consultar al web municipal

Dos treballadors de la Brigada d’Obres, un d’ells d’un pla d’ocupació.

(www.llagosta.cat), a l’apartat
d’avisos. Les bases d’aquesta
convocatòria també es poden
recollir a l’Oficina d’Atenció
a la Ciutadania (OAC). Les sollicituds s’han de lliurar fins al
7 de maig a l’OAC, que està
oberta de dilluns a divendres
de les 8.30 a les 14 hores i dimarts i dijous també de les 16
a les 20 hores. Finalitzat el termini de presentació d’instàn-

cies, s’aprovarà la llista provisional de persones admeses
i excloses, que es publicarà al
tauler d’anuncis i al web municipal i es donarà un termini
de tres dies hàbils perquè es
puguin esmenar els defectes.
El sistema de selecció definitiva dels candidats serà el concurs lliure amb una valoració
de mèrits i una entrevista personal. - Juanjo Cintas

POLÍTICA L’ACTE ES VA DESENVOLUPAR EL 12 D’ABRIL AL CENTRE CULTURAL

EUiA, ICV i Podemos van organitzar
una xerrada sobre la República
La sala de conferències del
Centre Cultural va acollir
el 12 d’abril una xerrada en
commemoració del 87è aniversari de la proclamació de
la Segona República espanyola. L’acte va ser organitzat per
les agrupacions locals d’Esquerra Unida i Alternativa,
Podemos i Iniciativa per Catalunya Verds i va comptar
amb les intervencions de Víctor Ríos, historiador i investigador del Centre d’Estudis
sobre Moviments Socials de
la Universitat Pompeu Fabra,
membre del Frente Cívico Somos Mayoría i redactor de la
revista El Viejo Topo, i d’Aina Vidal, diputada del grup
parlamentari d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats.

D’esquerra a dreta, García, Ríos i Vidal.

La presentació i moderació
de l’acte va anar a càrrec de
Montse Garcia, coportaveu de Podemos la Llagosta.
Durant la xerrada-debat es va
parlar dels valors de la República, la participació, la justícia
social i la igualtat, entre d’al-

tres. També es va remarcar la
necessitat de seguir treballant
per aconseguir una majoria a
favor de la proclamació de la
Tercera República, federalista
i plurinacional i es va recordar
que la Segona República és un
referent polític. - 08centvint
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IGUALTAT INDIGNACIÓ CIUTADANA PEL CAS DE LA MANADA

ENSENYAMENT

ENSENYAMENT

Manifestació contra
la sentència judicial

Preinscripció a
l’Escola Bressol
Cucutras

L’alcalde participa en una
tertúlia amb alumnes de
%DW[LOOHUDWGHO̵,160DULQD

Ciutadania i representants de
partits polítics van participar
la setmana passada en diverses concentracions a la Llagosta com a rebuig a la sentència
judicial del cas de la Manada.
Membres de l’entitat feminista de la Llagosta Veus de Dona
van encapçalar la protesta que
va tenir lloc el dia 26 davant

de la porta de l’Ajuntament
amb una pancarta en la qual
es podia llegir No és abús, és
violació. L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra; la regidora d’Igualtat, Conchi Jiménez,
així com altres edils de l’equip
de govern i de l’oposició van
participar en la concentració.
- José Luis Rodríguez

El dia 7 de maig, s’obre el
període de preinscripció per
al proper curs 2018-2019 a
l’Escola Bressol Municipal
Cucutras. Les persones
interessades
poden
fer
aquest tràmit fins al 18 de
maig. Les sol·licituds han
de ser lliurades a la mateixa
guarderia. El dia 21 de
maig, es publicaran al web
de l’Ajuntament les llistes
provisionals. Els dies 22 i
23 es podran presentar les
reclamacions. La publicació
de la relació definitiva es
farà el 29 de maig. Es pot
consultar més informació
a la web municipal (www.
llagosta.cat), a l’apartat de
l’Escola Bressol Municipal
Cucutras. El període de
matriculació serà del 4 al 15
de juny. - J.C.

L’Ajuntament i Llagosta Language
&HQWHUͤUPHQXQQRXFRQYHQL
L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, i la responsable de
Llagosta Language Center,
Marta Esparza, van signar el
20 d’abril un nou conveni per
facilitar beques per estudiar
anglès a deu persones aturades de la nostra localitat. A
més, empreses de la Llagosta
podran accedir a sessions formatives de dotze hores per als
seus treballadors. - J.C.

Marta Esparza i Óscar Sierra.

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va participar el 6
d’abril en una tertúlia amb
alumnes de primer de Batxillerat de l’Institut Marina.
L’activitat es va desenvolupar a la sala Àgora d’aquest
centre educatiu de la nostra
localitat. Durant la conversa, els estudiants van parlar
sobre les opcions d’oci que
tenen els joves a la Llagosta. L’alcalde els va plantejar
que li facin arribar les propostes per a dates com la Nit
de Nadal, la de Cap d’Any
o Sant Joan, entre d’altres.
Una altra possibilitat que es
va tractar és que el Camp
Municipal de Futbol Joan Gelabert estigui obert els dies
festius. També es va parlar
sobre el nou ambulatori previst a la Llagosta. L’alcalde va
recordar que l’Ajuntament

ja ha cedit a la Generalitat
el terreny per construir el
nou edifici. Óscar Sierra va
explicar que l’Ajuntament
voldria que l’actual ambulatori es convertís en una residència per a la gent gran.

Instal·lacions esportives
Els alumnes també van
preguntar sobre les installacions esportives municipals i l’alcalde els va avançar
que es millorarà la climatització i es renovaran les
màquines que hi ha a la sala
de fitness del Complex Esportiu Municipal El Turó.
Durant la conversa, Óscar
Sierra va animar els estudiants a presentar propostes per a
la propera Festa Major i, en
general, sobre qualsevol àmbit relacionat amb els joves.
- 08centvint
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CULTURA EL CERTAMEN RET HOMENATGE AQUEST ANY AL CANTAOR ANTONIO PEÑA

CULTURA

Dissabte, comença el 35è
Concurs de Cante Jondo

(OG̵DEULOHVYDFHOHEUDUOD
D%DOODGDGH*LWDQHV

La Casa de Andalucía celebrarà a partir del 5 de maig el 35è
Concurs de Cante Jondo Ciutat de la Llagosta. El certamen
estarà dedicat a Antonio Peña,
cantaor de l’Hospitalet de Llobregat que ha guanyat en més
d’una ocasió el concurs llagostenc.
La vicepresidenta de la Casa
de Andalucía de la Llagosta,
Yolanda Picó, ha explicat que
“s’ha incrementat la quantitat del primer premi, que
passa dels 1.000 als 1.200
euros”. La resta de premis es
mantenen igual que l’any passat: 600 euros per al segon;
400 per al tercer, i dos accèssits de 200 euros per al quart
i per al cinquè classificats.
Les preliminars se celebraran
els dissabtes 5, 12 i 26 de maig

Antonio Peña, en la final del 34è Concurs de Cante Jondo.

i el 2 de juny. Les actuacions
tindran lloc a l’antic Centre
Cultural del carrer de la Florida. La final i el lliurament de
premis es farà el dia 9 de juny

al Centre Cultural de la plaça
de l’Alcalde Sisó Pons. El 19 de
maig, hi haurà una pausa, ja
que coincideix amb la celebració del Rocío. - Xavi Herrero

L’Ajuntament ha renovat 75 bancs
durant aquest any en diversos llocs
L’Ajuntament de la Llagosta
continua amb la renovació
dels bancs dels carrers de la
nostra localitat. En la darrera fase, portada a terme entre
març i abril, es van instal·lar
40 bancs llargs i deu individuals. Alguns d’ells han servit per substituir bancs que
estaven deteriorats. Les zones
en les quals es va actuar van

ser el passeig de l’avinguda de
l’Onze de Setembre i les places
de les Cultures i d’Andalusia.
Al gener, ja s’havien renovat
25 bancs i, ara fa un any, es
van instal·lar 27 bancs llargs i
deu d’una plaça. Tots els nous
seients són de plàstic reciclat,
són més resistents que els de
fusta i no necessiten manteniment. - X.H.

L’avinguda de l’Onze de Setembre va acollir el 22 d’abril
la 42a Ballada de Gitanes de
la Llagosta, organitzada pel
grup de Ball de Gitanes de la
nostra localitat. Un centenar
de persones van veure ballar
les colles de Santa Eulàlia de

Ronçana, Castellar del Vallès,
Lliçà d’Amunt, Polinyà i la
Llagosta. Després d’aquesta
ballada, el Grup de Ball de
Gitanes de la Llagosta participarà a la Ballada de Gualba,
6 de maig, i a la trobada de
Montserrat, el 27 de maig.

SOLIDARITAT

8QWRWDOGHSHUVRQHVYDQ
donar sang el dia 28 de març
Un total de 77 persones van
donar sang durant la darrera visita del Banc de Sang
realitzada a la Llagosta el 28
de març. Sis persones més
es van apropar a la unitat
mòbil instal·lada a la plaça d’Antoni Baqué, però no
van poder donar sang per
diferents motius. A més, es
van registrar sis nous donants a la nostra localitat.
La xifra de donacions aconseguides és força similar a la
de la captació realitzada l’any
passat durant les mateixes

dates. Aleshores, hi va haver
79 donants. La propera visita
del Banc de Sang a la Llagosta
està prevista per al mes de juliol, tot i que el calendari pot
variar segons les necessitats de
donacions que es vagin registrant. - X.H.
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Centre de Formació d’Adults de la Llagosta
La formació obre portes
Qui som?
Som un centre públic, català, laic i democràtic al servei
de la ciutadania respectant
la diversitat cultural.
Vetllem i potenciem la formació integral i permanent
de les persones al llarg de la
vida. Fomentem el coneixement de la llengua, la història i la cultura catalanes i
la sostenibilitat i el respecte
al medi ambient.
Per què cal un
Centre de Formació
d’Adults?
La voluntat del nostre centre és donar a les persones
l’oportunitat de formar-se al
llarg de tota la vida adulta.
Sovint es tracta d’una segona oportunitat per a persones que durant la seva
infància o joventut no van
poder completar els seus estudis. Però en d’altres casos
-més freqüents del què podríem pensar- es tracta de
la primera oportunitat per
formar-se acadèmicament
i com a ciutadà/na de ple
dret.

Associació Cultural Plural

Preinscripció Curs 2018-2019
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

Documentació necessària: fotocòpia del DNI (i en cas de
GES, llibre d’escolaritat o expedient de l’ESO)
Adreça: C. de l’Estació, 28, 08120 La Llagosta
Telf. 93 574 49 81
http://blocs.xtec.cat/llagosta/ mail: a8059044@xtec.cat

Des del 1994, l’Associació Cultural Plural està contribuint
a la tasca del Centre de Formació d’Adults i hi participen
alumnes i professors.
És una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat bàsica l’organització i participació de tota mena
d’activitats relacionades amb la formació permanent de
les persones adultes.
El Centre de Formació d’Adults es nodreix de moltes activitats complementàries per a tots els alumnes i ciutadania
de la Llagosta, que fomenten la participació cultural ciutadana, com per exemple sortides culturals, conferències,
cinefòrums...

Oferta formativa curs 2018-2019

Així també no hem d’oblidar
que la formació ens fa de
pont cap al món laboral o la
millora professional.
Titulació que es pot aconseguir:
- GES (ESO per a adults)
- Català, Anglès, Francès
(Certificats que permeten accés a 3r de l’EOI)
- Competic
(Informàtica, equivalent ACTIC bàsic, mitjà i avançat)
- Certificats accés a FP de Grau Superior i Grau Mig

/̵RIHUWDIRUPDWLYDLHOVWRUQVKRUDULVVµQRULHQWDWLXVSRGHQSDWLUPRGLͤFDFLRQV
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LA LLAGOSTA, LUGAR ENTRE RÍOS… MESOPOTAMIA
Todos conocen el escudo de
La Llagosta y muchos saben
que este se presentó a la población con ocasión de la celebración del sesenta aniversario de
la institución del municipio.
Antes de este escudo, que sigue la normativa establecida,
era conocido otro escudo de
corte diferente y con imágenes
que intentaban hacer una descripción del pueblo. Este escudo puede verse hoy en algunas
placas de nombres de calles,
en la avenida Primer de Maig
y en 11 de Setembre. Son placas que se colocaron por los
años ochenta.
En este escudo, en su cuartel
inferior izquierdo, se ve lo que
parece una LL mayúscula de la
inicial del nombre del pueblo;
pero en realidad, representa a
las tres corrientes de agua que
enmarcan el pueblo: el palo de
la izquierda para el que mira

dividida en dos mitades: del
río para acá, La Llagosta y la
parte de allá, uniéndose a Sant
Fost ya sin distinción alguna
de la demarcación histórica.

representa a la riera Seca, que
establece la marca de separación con Montcada.
El palo de la derecha representa a la riera de Caldes, corriente que cruza el término municipal y lo divide en dos; por
una parte, el casco urbano
junto con el sector industrial
y en su mitad norte, la zona
conocida como Can Pere Gil.
El palo de la base representa
al Besòs, que forma línea divisoria con Sant Fost de Campsentelles, municipio con el que

hasta 1936 La Llagosta formaba unidad municipal.
Respecto a este punto, conviene decir que el Ayuntamiento
de Sant Fost se formó allá por
el 1848 uniendo las antiguas
demarcaciones parroquiales
de Sant Fost de Campsentelles
y de Sant Cebrià de Cabanyes.
Cuando en 1936 se acordó la
partición, se decidió que La
Llagosta fuera la parte de Cabanyes situada tras el río Besòs con lo que la demarcación
histórica de Cabanyes quedó

Estos espacios
merecen un mayor
conocimiento por parte
de la población
Destaquemos de este territorio nuestro, de 3,3 kilómetros cuadrados, que el casco
urbano ocupa un kilómetro
cuadrado, donde viven 13.343
habitantes (censo de 2017),
nótese la altísima densidad.
Señalemos también que este
casco urbano está alejado o
separado de los cursos fluviales por la industria o por
barreras viales. Esto hace que

la población se sienta poco
unida a esos espacios azules
y viva despreocupada por su
estado y por la suerte de conservación que corran nuestros
cursos fluviales que, por otra
parte, constituyen una riqueza
patrimonial de gran potencial
paisajístico, de recreo, de estudio y de reserva natural. Estos
espacios, que con demasiada
frecuencia padecen ataques
de desaprensivos que los convierten en vertederos furtivos ocasionales, merecen un
mayor conocimiento por parte de la población, merecen ser
visitados con más frecuencia
para convertirse en objeto de
protección y de defensa para
su correcta conservación pues
forman parte del marco natural que dejaremos en herencia
a quienes nos sucedan.
José Luis Mediavilla
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L’ENTITAT

Què t’ha semblat la Cursa
Popular Els 10 de la Llagosta?

SARA FERNÁNDEZ

BEATRIZ LEIVA

Resistència Literària
APROPAR LA LITERATURA AL POBLE

EVA MORAL

JAVIER PEÑA

FRAN GÁLVEZ

ANDRÉS GODINO

Un grup d’escriptors i
escriptores de la nostra
localitat s’han unit per
compartir
les
seves
experiències, ampliar la
seva xarxa de contactes i
donar-se suport mutu. Tot
això amb un objectiu inicial,
vendre més llibres. Quan van
acordar crear una entitat,
van decidir que també
serviria per ajudar a altres
persones que s’iniciessin en
el món de l’escriptura.
Per
donar
a
conèixer
Resistència
Literària,
van crear una pàgina de
Facebook, un perfil de
Twitter i un web per mostrar
les obres de cada membre
del grup. Però el tema no es
va quedar aquí, va sorgir la
idea de fer també entrevistes
a autors i autores de renom
i es van posar a treballar.
Les seves expectatives s’han
superat amb escreix i ja
han arribat a entrevistar
a gent com Paz Castelló,
guanyadora del premi Letras
del Mediterráneo 2018, o
Megan Maxwell, una de
les autores més venudes de
novel·la romàntica, amb més
d’un milió de lectors i lectores
a tot el món. La intenció és

continuar oferint el web
com un aparador a autors i
autores novells, combinantlo amb entrevistes amb
personatges de prestigi.
Tots aquests èxits, fruit d’un
treball constant, fa que
el grup es plantegi nous
objectius, com el d’apropar
la literatura a la Llagosta.
Resistència
Literària
ja
organitza dos concursos de
microrelats, el de Sant Jordi
a la Llagosta i un altre d’un
web d’atletisme. A més,
juntament amb Veus de
Dona, posaran en marxa un

Resistència
Literària vol
que la literatura
arribi a tothom

altre concurs literari de cara
al Dia Internacional de les
Dones.
Una cita obligada dels
escriptors i escriptores de
Resistència
Literària
és
Sant Jordi. Precisament,
el seu camí va començar
amb la trobada d’autors i
autores de la Llagosta que
va organitzar la Biblioteca
de la Llagosta per Sant Jordi
del 2017. Aquest 2018, han
tornat a ser-hi presents per
promoure les seves obres.
Tot i que el grup acaba
de néixer, ja es planteja
importants reptes, a banda
de
mantenir
el
nivell
aconseguit amb el web,
com ara l’organització en
un futur d’una fira del llibre.
La seva voluntat és treballar
per apropar la cultura a la
Llagosta.

FITXA
Any de fundació: 2017
Nombre de membres: 7
Correu electrònic: resistencialiterarialallagosta@
gmail.com
Web: www.resistencialiteraria.com
Facebook: @relsliterarios
Twitter: @RelsLiteraria
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Cartipàs municipal
PSC
gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta
Óscar Sierra Gaona
Alcalde
Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia, Hisenda, Recursos Humans i
Igualtat
Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,
Civisme i convivència i Cultura
Raúl Valero Martínez
Regidor de Planificació i Actuacions Estratègiques,
Urbanisme i Indústria
Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació, Solidaritat i
Serveis Socials
Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor d’Habitatge, Serveis municipals, Obres i
Via pública, Mobilitat i transport, Medi Ambient i
Sostenibilitat i Esports
Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor d’Infància, Diversitat i Ciutadania, Joventut i
Societat del Coneixement

PP
1987/1988. Construcció del Centre d’Assistència Primària.
L’edifici de l’actual Centre d’Assistència Primària, en construcció.
La primera pedra es va col·locar el 15 de desembre de 1986 i la seva
inauguració va tenir lloc el 12 de gener de 1989.
Ocupa el lloc exacte on s’ubicava el safareig de Can Xiquet, al costat de
l’antic Mas la Llebre i ha estat el primer edifici construït, específicament,
per a l’atenció sanitària de la població de la Llagosta. El seu antecedent
immediat era el dispensari que s’ubicava en uns baixos del carrer de
Santa Teresa, molt a prop del carrer de Brutau.
Fotografia procedent de la col·lecció fotogràfica de l’Arxiu Municipal
de la Llagosta

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

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

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

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

ERC

gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta

ESPAI D’OPINIÓ

Xavier Cols Motoso

Les cartes dels lectors es poden enviar a 08centvint@llagosta.cat i
aniran signades amb el nom i cognoms de l’autor. Com a màxim
tindran 12 línies d’extensió (uns 1.100 caracters amb espais). Als
escrits ha de constar el número del DNI de l’autor, l’adreça postal,
un correu electrònic i un número de telèfon de contacte.
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Ciutadans

INVERSIONES A MEJOR

SE ADMITEN APUESTAS

PRESUPUESTOS PARA CAN BAQUÉ

Con el paso de los días de esta legislatura podemos
ver todo lo que ya hemos realizado: Nueva rotonda y
mejora del camino al cementerio, asfaltado del parquing de arena de la Pedro IV, el arreglo que todas
las instalaciones públicas, nuevos bancos y papeleras por todo el pueblo, una nueva pista multideportiva en el Parque Popular y en breve podremos
ver como se acaban las obras de la renovación de la
Calle Estación.

En un año la ciudadanía de La Llagosta volverá a tener en sus manos la elección de su gobierno municipal. Estamos de enhorabuena porque el gobierno
de derechas actual empezará a tomar decisiones en
este último año de legislatura. Más allá de actuaciones de mantenimiento urbano y cemento, no hemos
visto avances en políticas sociales durante tres años
de inoperancia y desidia. Corregimos, algunas cosas
sí que han decidido: subida constante de impuestos,
aumentar el presupuesto municipal en dos millones
de euros y más endeudamiento, por no hablar de lo
que nos ha costado a la oposición recibir información a la que tenemos todo el derecho. Además, en
marzo acabó la prórroga del contrato de suministro
del agua, y su falta de decisión nos ha llevado a una
prórroga “forzosa”. Un gobierno que ahora parecen
ser los salvadores de la empresa que gestiona El
Turó, después de anunciar que debía ser liquidada.
No hace falta recordar que El Turó ya fue salvado
hace seis años…
Se admiten apuestas, la maquinaria socialista (con
los apoyos necesarios de la derecha más rancia) se
pondrá a trabajar. Es su manera de actuar, lícita,
aunque no compartida por nuestro grupo. Una legislatura son cuatro años, en los que da tiempo de
avanzar en muchas cosas, no sólo en ﬁestas mayores
y cabalgatas.

Los Presupuestos Municipales son un instrumento
importante que tienen los Ayuntamientos para tomar decisiones que afectan de manera directa a los
ciudadanos, en los presupuestos de este año hay
partidas para mejorar el pueblo, arreglo de parques
infantiles, limpieza de graﬁtis, de mantenimiento de
calzada, pintura de señales, etc...
En este sentido manifestamos que la tarea de una
oposición responsable es aportar propuestas para
mejorar la calidad de vida de las y los Llagostenses,
y con esta premisa nos hemos planteado las negociaciones de estos presupuestos. Estamos manteniendo reuniones y destacando el dialogo para que
en estos presupuestos tengamos una partida para
empezar el estudio y rehabilitación de Can Baque y
mejoras en el parque popular para que este vuelva
a tener el resplandor de sus inicios, las cuales están
siendo estudiadas por el equipo de gobierno, sabemos que no todo se puede hacer de hoy para mañana pero si a medio y corto plazo.
Pero pedimos al equipo de gobierno reﬂexión y debate para atender las demandas de la ciudadanía y
mejorar la calidad de vida de los vecinos y de nuestro pueblo.

No es poco lo que se está haciendo en La Llagosta pero este año aún veremos más: la mejora de la
Plaza Catalunya, de la Plaza Pablo Picasso y parques
infantiles, sobre todo en parque infantil del Parque
Popular.
A partir de aquí ya entraremos en la recta ﬁnal de la
legislatura donde tendremos más cerca que nunca
el inicio del Nuevo Ambulatorio.
Además en esta recta ﬁnal dos actuaciones también
queremos iniciar, recuperar el kiosko bar del Parque
Popular y realizar la que podríamos llamar la primera
fase de la rehabilitación de la Masía Can Baqué.
Con los Socialistas el pueblo mejora.

Partit Popular

Esquerra Republicana
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu
Català

A VUELTAS

JOVENT REPUBLICÀ A LA LLAGOSTA

CONTRA LA OCUPACIÓ IL·LEGAL

La política merece un ejercicio de reﬂexión, más
a allá de la crítica vacía y personalista. No nos
cansaremos de repetir que gestionar la realidad es
algo complejo y que requiere un esfuerzo potente:
dejar a un lado las diferencias e intuir que es mucho
lo que nos une, entender que merecemos que La
Llagosta sea un referente y que por ello debemos
abandonar los partidismos y centrarnos en el día a
día de nuestro municipio, pelear porqué cada euro
quede invertido en cubrir todas las necesidades de
los y las llagostenses… Todo ello merece la pena si
los resultados nos acompañan.
La Llagosta ha evolucionado substancialmente a lo
largo de esta legislatura. Lo ha hecho de manera
realista y con el viento en contra, por parte de todos
aquellos que entienden que hacer oposición supone
protestar sin ofrecer alternativa. Seguimos a vueltas
con la tónica habitual: romper en vez de construir,
gritos en vez de diálogo, tensar en vez tender
puentes... Todo ello en un momento en el que el
trabajo del equipo de gobierno puede comprobarse
a simple vista y en el que aún nos queda mucho
por hacer. ¿Merece la pena destrozar todos estos
esfuerzos por lograr un titular? Desde el Grupo
Municipal del Partido Popular de La Llagosta nos
ponemos a tu disposición para cualquier consulta
en el mail: ppclallagosta@gmail.com

Des de ERC voldriem agraïr a tots els grups polítics
del consistori el seu suport a la moció que vàrem
presentar el darrer ple sobre la revalorització de les
pensions i altres mesures per garantir unes pensions
dignes, una lluita compartida per tots els sectors de
la població.
També constatar que des del mes passat es va
constituïr oﬁcialment a La Llagosta la secció local
de Jovent Republicà, anomenada anteriorment
JERC, un espai de debat i acció juvenil agermanada
amb ERC amb el que s’obren noves perspectives de
participació política al jovent d’esquerres del nostre
poble, us convidem a participar en qualsevol de les
nostres organitzacions. També denunciar la mala fe
del PSC a les xarxes socials quan diuen que ERC està
en contra de les inversions fetes al poble, cosa que
no és certa, és veritat que en el seu moment vàrem
votar en contra del pressupost 2017, vot negatiu que
no expliquen que va ser degut en gran part a que no
se´ns va aportar tota la documentació complerta del
pressupost ﬁns 6 hores abans del ple d’aprovació,
sense temps a estudiar ni valorar rés. Per cert, també
denunciem que la data triada d’inici de les obres de
remodelacío del C\ Estació perjudica greument els
negocis que ara amb el bon temps, no podran posar
taules i cadires al carrer, amb la conseqüent pèrdua
d’ingressos.

El Congrés ha aprovat la proposta del Partit
Demòcrata per modiﬁcar la Llei d’Enjudiciament
Civil que agilitza el desallotjament dels habitatges
ocupats il·legalment. S’ha aconseguit reduir un
desallotjament d’un habitatge ocupat il·legalment
dels 2 anys actuals a 2 mesos.
Gràcies a la modiﬁcació impulsada pel Partit
Demòcrata, es podrà lluitar contra les màﬁes que
ocupaven pisos buits i els llogaven de manera
il·lícita en un “mercat negre d’habitatge” o bé
canviaven el pany i extorsionaven als propietaris si
volien recuperar casa seva. L’administració podrà
solucionar el problema de les famílies vulnerables
que tenen adjudicat un habitatge social i no hi
poden accedir perquè es troba ocupat per l’acció
d’aquestes màﬁes. A aquesta llei no s’hi podran acollir
ni els grans tenidors d’habitatges, ni els fons voltor,
ni les societats mercantils no públiques. Protegeix
les persones que tenen un sol habitatge, ONG’s i
entitats públiques que gestionen parc d’habitatge
social. No es podrà utilitzar per desnonar persones
que no poden pagar el lloguer o la hipoteca ja que
el jutge ho haurà de comunicar a l’administració
perquè aquesta avaluï i en un termini de 7 dies
s’haurà de reallotjar. És una llei pensada per lluitar
contra màﬁes, no per desallotjar persones que no
poden fer front als pagaments del seu habitatge.
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FUTBOL SALA LES LLAGOSTENQUES, EL PALAU I L’HISPÀNIC LIDEREN LA CLASSIFICACIÓ

HANDBOL

La Concòrdia es juga
el títol en quatre partits

$QWRQLR*DUF¯DWRUQDU¢
DO%DORQPDQR*UDQROOHUV
la propera temporada

A falta de quatre jornades per acabar la lliga, tres equips lideren amb 53 punts
la classificació al grup 2 de la Segona Divisió espanyola, el Club Deportivo la
Concòrdia, el Palau i l’Hispànic de Torrent. Les llagostenques, que estan fent
una temporada espectacular, depenen de si mateixes per ser campiones.

El Club Deportivo la Concòrdia ha atrapat al líder, el Palau,
després de guanyar la jornada
passada a Castelldefels (2-3) i
de la derrota de les de la localitat veïna a Castelló. Quan només falten quatre jornades per
acabar la competició, l’emoció
és màxima i tot està per decidir a la part alta de la classificació. El Palau, la Concòrdia
i l’Hispànic de Torrent estan
empatats al capdavant de la
classificació amb 53 punts.

El conjunt llagostenc
suma vuit victòries
seguides, la darrera a
Castelldefels (2-3)
El campió i gairebé segur el
subcampió del grup lluitaran
després per pujar a la màxima categoria del futbol sala
espanyol. Les llagostenques
han guanyat els darrers vuit
partits que han disputat i depenen d’elles mateixes per
ser campiones. Aquest cap de
setmana, rebran la visita del
Vallirana, que és novè amb
19 punts. Després jugaran a la

Antonio García, en una imatge d’arxiu.

Clara intenta desfer-se del marcatge d’una jugadora del San Vicente.

pista del cuer, l’Esparreguera.
En la penúltima jornada, rebran la visita de l’Hispànic de
Torrent, en un partit que pot
ser decisiu per decidir el títol,
i tancaran la lliga a Alacant
contra un equip que ara és el
sisè classificat.
El cap de setmana passat, la
Concòrdia va guanyar per 2 a
3 a la pista del Castelldefels un
partit que perdia al minut 13
per 2 a 0. Al minut 15, les de
la nostra localitat van fer l’1 a
2 i, al minut 17, van empatar.

Poc segons abans del descans,
Sonia Blanco va fer el tercer
gol de les visitants. A la segona part, el marcador no es va
moure.
La jornada anterior, les de
Javier Ruiz havien derrotat
l’Eixample per 3 a 0. Les llagostenques van jugar un partit seriós davant d’un rival
complicat, que no es va rendir
mai. Tots els gols es van marcar a la primera part i van ser
obra de Sonia Blanco (2) i de
Villa. - Juanjo Cintas

Antonio García Robledo tornarà la propera temporada
2018-2019 al Fraikin Balonmano Granollers, club en el
qual es va formar i va fer les seves primeres passes com a jugador professional d’handbol.
L’esportista llagostenc i el club
granollerí ho van anunciar el
6 d’abril mitjançant les xarxes socials del BM Granollers.
L’esportista llagostenc ha signat un contracte amb el club
d’handbol granollerí per a les
tres properes temporades, que
acabarà el dia 30 de juny del
2021.
Antonio García milita aquesta
campanya al CSM Bucaresti
de Romania. Amb la seva tornada a l’equip de la capital del
Vallès Oriental, García posarà punt final a set temporades
lluny del Palau d’Esports de
Granollers. El de la Llagosta

ha passat durant els darrers
anys per equips de renom,
com l’Ademar de Lleó, el PSG
francès, el Pick Szeged hongarès, el KIF Copenhague danès
i el Futbol Club Barcelona.
Antonio García va militar durant tretze temporades al club
granollerí -la darrera va ser la
campanya 2010-2011, entitat
que considera “el club de la
meva vida”, segons ha manifestat mitjançant les xarxes
socials del BM Granollers.
“Durant els tretze anys que
vaig jugar al BM Granollers,
vaig poder jugar al primer
equip, créixer com a jugador
i com a persona i tenir experiències a diferents clubs”,
ha remarcat el llagostenc.
Antonio García se sumarà al
projecte granollerí a partir de
l’agost. - José Luis Rodríguez
Beltrán

Esports
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PROP DE 400 PERSONES VAN CÓRRER LA PROVA EL DIA 15 D’ABRIL

Carles Castillejo guanya
la 31a Cursa de la Llagosta
L’atleta olímpic Carles Castillejo va guanyar el 15 d’abril la
31a edició de la Cursa Popular
Els 10 de la Llagosta amb un
temps de 31 minuts i 33 segons. En categoria femenina,
va vèncer Ester Reguant, del
JAB Berga, amb 41 minuts i 47
segons. Prop de 400 persones
van prendre part a la cursa.
Carles Castillejo era el clar favorit i va guanyar per davant
de Carles Montllor. “És una
cursa molt ben organitzada
i ben assenyalada. És un circuit de 5 km amb dues voltes,
que està molt bé”, va dir Castillejo, que el dia abans havia
donat una xerrada a la Sala de
plens de l’Ajuntament, acompanyat pel regidor d’Esports,
Jordi Jiménez. El podi masculí
de 10 km el va completar Xavier Tomassa, del Running les
Franqueses.

Guanyadora femenina
En categoria femenina, es
va viure un frec a frec fins a
l’equador de la cursa entre
Ester Reguant i la que acabaria segona, Clara Hernández,
del Grup Lluïsos Mataró. Al
tram final, Reguant va marxar i es va imposar amb una
avantatge de 20 segons. “He
pogut marxar al tram final. No era la meva intenció
venir a guanyar, però m’he
trobat amb moltes bones
sensacions en cursa”, va re-

08centvint

I

Maig 2018

19

FUTBOL

(O9LHMDV*ORULDVSXMDDOD
3ULPHUD'LYLVLµGHYHWHUDQV

Plantilla del Club Deportivo Viejas Glorias.

Ester Reguant i Carles Castillejo.

marcar Reguant. La tercera
classificada va ser Luisa Rey.
Per segon any, també es va
disputar la cursa de 5 km i els
vencedors van ser dos atletes
del CA Mollet, Juan López
(16 minuts i 36 segons) i Maria Carner (19 minuts i 50 segons). El podi masculí de 5
km es va completar amb Joan
Alarcón, segon, i el llagostenc
Lluís Tort, del Llagotel, tercer.
El podi femení va estar format
per Bea Cantero i Mari Real.

Els primers locals
Els guanyadors locals de 10
km van ser Sergio Cabeza, de
l’Hebron, amb un temps de 37
minuts i 28 segons; i Raquel
Talavera, amb 54 minuts i 1
segon. En la cursa de 5 km,

els guanyadors van ser Lluís
Tort, amb 17 minuts i 21 segons; i María Isabel Íñiguez,
amb 21 minuts i 51 segons.
Abans de la Cursa Els 10 de
la Llagosta es van celebrar
les minicurses amb prop
d’una cinquantena d’infants.
L’alcalde, Óscar Sierra, es va
mostrar satisfet amb l’ambient als carrers per on passaven els atletes. “És un dia
especial per a la Llagosta
amb una cursa que tindrem
any rere any perquè té molt
bona acceptació entre els atletes”, va destacar l’alcalde.
El regidor d’Esports vassegurar que “als corredors els
agraden aquests circuits amb
dues voltes”. - José Luis Rodríguez Beltrán

El Club Deportivo Viejas Glorias ja és nou equip de la Primera
Divisió de veterans. El conjunt que entrena Pedro Manzano va
guanyar el 15 d’abril per 2 a 6 al camp del Cirera i, a falta de
quatre jornades per acabar la lliga, es va assegurar matemàticament una de les tres places que suposen l’ascens de categoria.
Contra el Cirera, Cristian Fernández va marcar tres gols i Abel
Fernández, Juan José Gómez i Raúl Requena, un cadascun.
HANDBOL

PATINATGE ARTÍSTIC

El Vallag, pendent
dels descensos
compensats

Cinc podis per al
CP la Llagosta a
Terrassa

El sènior del Vallag ha acabat
en la quarta posició per la cua
al grup A de la Tercera Catalana i ha evitat el descens directe. No obstant això, els de
Javi Iglesias encara no estan
salvats i han d’esperar a la
confirmació dels ascensos i
descensos d’altres categories
per saber el seu futur.

El Club Patí la Llagosta va
aconseguir cinc podis en la
cinquena edició del Trofeu
Nacional de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa els dies
21 i 22 d’abril. Jimena Ramperez va ser primera; Ainara
Rico i Carla Leiva, segones,
i Gerard Naveros i Ainhoa
Maireles, tercers.

20
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ESPORT ADAPTAT EL TURÓ ACOLLIRÀ EL PARTIT EL DIA 26 DE MAIG A LES 11 HORES

HANDBOL

Final de la Lliga Catalana de
bàsquet en cadira de rodes

(OVªQLRUPDVFXO¯GHO
-RYHQWXW+DQGEROMXJD
la promoció d’ascens

El Complex Esportiu Municipal El Turó serà la seu el dia
26 de maig a les 11 hores de
la final de la Lliga Catalana
de bàsquet en cadira de rodes, que disputaran els equips
Global Basket i el Joventut de
Badalona. Després d’aquest
enfrontament, a les 12.30 hores, els infants presents podran participar en uns jocs de
bàsquet inclusiu amb jugadors
dels equips Global Basket i
Basketball Team Building Values, que, a les 13 hores, disputaran un partit inclusiu.

El conjunt sènior masculí del
Joventut Handbol la Llagosta
jugarà aquest cap de setmana el partit de tornada de la
primera eliminatòria de la
fase d’ascens a la Segona Catalana a la pista del Sant Just.
En l’enfrontament d’anada,
disputat divendres al Pavelló
Antonio García Robledo, els
llagostencs van guanyar per
31 a 22. Si superen el Sant
Just, els llagostencs s’enfrontaran al guanyador de l’eliminatòria entre el Rubí i el
Vendrell per obtenir l’única
plaça d’ascens a la Segona
Catalana que hi ha en joc. El
Rubí va guanyar l’anada al
Vendrell per un clar 17 a 28.
El conjunt de la nostra localitat va acabar la fase regular
al grup B de la Tercera Catalana amb una victòria contra
el cuer, el Montgrí, per 39 a
19 i va ser sisè.

Una de les jornades d’inclusió esportiva celebrades a la Llagosta.

Jornades d’inclusió
D’altra banda, l’Ajuntament
va posar punt final el 12 d’abril
a una nova temporada de les
jornades d’inclusió esportiva
amb l’activitat que va tenir
lloc al Complex Esportiu Municipal El Turó amb la participació de l’alumnat de cinquè
de Primària de l’Escola Gilpe.
La jornada va anar a càrrec del

Club Basquetbol Team Building Values i de Global Basket.
L’alumnat va participar en diversos jocs per practicar amb
l’ús de la cadira de rodes amb
l’objectiu de conscienciar de la
necessitat de jugar i viure plegats amb persones que tenen
capacitats diferents. Després
dels jocs, membres dels dos

clubs de bàsquet van fer una
petita demostració i, tot seguit, va ser el torn dels infants,
que van estar jugant diversos
partits de bàsquet inclusiu.
Al llarg d’aquest curs, han
gaudit d’aquesta experiència
estudiants de les escoles Joan
Maragall, Sagrada Família,
Les Planes i Gilpe. - J. Cintas

FUTBOL SALA

El FS Unión Llagostense suma set
derrotes i s’allunya dels primers llocs
El primer equip del FS Unión
Llagostense no està fent una
bona temporada. Els llagostencs han encaixat ja set
derrotes i estan situats a la

zona mitjana-baixa de la classificació. En el darrer partit,
van caure per 4 a 3 a la pista
del Dante. Els gols llagostencs
els van fer Marc Navajas, Da-

vid Martín i Marc Fábregas. El
proper partit del conjunt que
entrena Juan Carlos García
serà el 13 de maig a la pista del
Montsant Sala5. - J.C.

D’altra banda, el sènior femení del Joventut Handbol va
empatar la jornada passada
contra l’Agramunt (20-20) i va
aconseguir el punt que necessitava per classificar-se per als
quart de la final de la Copa.
En handbol base, Carla Canalejas es va proclamar el cap de
setmana passat subcampiona de Catalunya cadet amb
el seu equip, el Sant Vicenç
dels Horts. En aquesta mateixa competició, una altra
llagostenca, Yaiza Rubio, va
ser quarta amb la Salle Montcada. En la categoria cadet
masculina, un altre esportista
de la nostra localitat, Sergio
Hernández, va ser segon amb
el Balonmano Granollers. Els
tres joves disputaran properament els sectors del Campionat d’Espanya amb l’objectiu
de classificar-se per aconseguir el títol. - Juanjo Cintas

JUDO

Sergi Pons i Héctor Roura, sisens
al Campionat d’Espanya de katas
Sergi Pons i Héctor Roura,
membres de l’Associació Esportiva Karate-Judo la Llagosta, van acabar al sisè lloc
del Campionat d’Espanya de
katas en parella de judo, que
es va disputar a Guadalajara el cap de setmana del 7 i

8 d’abril. La parella llagostenca arribava amb l’aval del
subcampionat en un torneig
internacional a Portugal i al
Campionat d’Espanya va lluitar per acabar al podi, tot i
que finalment van assolir un
meritori sisè lloc. - J.L.R.B.
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Trobada a la plaa d'Antoni Baqu

Inscripcions a l’OAC i a www.llagosta.cat

Participa en
aquesta jornada conjunta
de neteja dels espais fluvials.
A la Llagosta farem dissabte
a l’entorn de la riera Seca.
Es recomana portar guants protectors, roba i calçat còmodes
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta

Amb el suport de la
Comissió Europea

Agenda
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 560 39 11

OAC

93 560 39 11

(Horari: de dl a dv, de 8.30 a 14 h
i dt i dj, de 16 a 20 h)
Emergències

112

Bombers

112

Mossos d’Esquadra 112
Policia Local

93 574 08 08

CAP la Llagosta

93 574 98 10

Urgències

93 574 92 66

CatSalut Respon 061
Can Pelegrí

93 545 15 40

Biblioteca

93 545 15 41

Escola de Música 93 545 15 40
Ràdio la Llagosta 93 545 15 43
Casal d’Avis

93 574 27 46

Nou Casal

93 574 29 19

CEM El Turó

93 545 15 50

Centre Cultural

93 545 15 60

Deixalleria

93 544 85 81

Sorea (aigua)

93 574 27 68

Taxis

630 88 12 50

MAIG
Dissabtes 5, 12 i 26 de maig i 2 de
juny
PRELIMINARS DEL 35è CONCURS
DE CANTE JONDO CIUTAT DE LA
LLAGOSTA . A les 19 h, a l’antic Centre Cultural del carrer de la Florida.
Casa de Andalucía.
Del 14 de maig al 19 de juliol
MOSTRA DE TURISME JUVENIL
Guies de viatges, mapes, informació
sobre parcs naturals, viatges en família, parcs temàtics, ciutats i comunitats autònomes, països.
A Can Pelegrí. Servei d’Informació
Juvenil.

5l dissabte
CRUZ DE MAYO. Missa rociera, actuacions dels cors Voces del Camino
de Terrassa i Jara y Romero de la
Llagosta i dels quadres de ball del
Centro Cultural Andaluz de Granollers, Al-Ándalus de Mataró i de
l’Asociación Rociera Andaluza de la
Llagosta.
A les 12 h, a la seu de l’Asociación
Rociera Andaluza (carrer de Girona,
número 6).

www.08centvint.cat

TU CARA ME RESUENA. Concurs
de l’alumnat de cant de la Carpa.
Preu: 4 euros. Venda d’entrades a la
Carpa (c. de les Escoles, 38).
A les 20 h, al Centre Cultural.

6 l diumenge
FESTIVAL DE LA DIVERSITAT. Espectacle en benefici d’Aspayfacos.
A les 17 h, al Centre Cultural. Saltats.

9l

dimecres
JORNADA DE TECNIFICACIÓ.
Adreçada a jugadors i jugadores de
futbol sala de categories prebenjamí a juvenil. Preu: 25 euros.
De 17 a 20.30 h, al CEM El Turó.
Escola Paco Sedano i FS Unión Llagostense.

12 l

dissabte
LET’S CLEAN UP. FEM DISSABTE.
Neteja de l’entorn de la riera Seca.
Inscripcions a l’OAC o al web www.
llagosta.cat.
De 9 a 13 h, a la riera Seca.
CONCERT DE PRIMAVERA. El Cor
Vivace presenta Love.
A les 18.30 h, al Centre Cultural. Coral Miranda.

08centvint
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CAMPIONATS DE CATALUNYA
BENJAMÍ I ALEVÍ. A partir de les
9.30 h, al Complex Esportiu Municipal El Turó. Federació Catalana de
Judo, amb la col·laboració del Club
Judo-Karate la Llagosta.

d’Avis, l’Alegria de viure.
Entrades a la venda al Casal d’Avis
del 7 a l’11 de maig, en horari de 17
a 19 h.
A les 18 h, al Centre Cultural. Grup
de teatre del Casal d’Avis.

13 l diumenge

25 l divendres

CRUZ DE MAYO. A les 14 h, al Centre Cultural. Casa de Andalucía.

REUNIÓ DEL JURAT DEL CONCURS CARTELLS DE FESTA MAJOR 2018. Oberta a tota la ciutadania.
A les 11 h, a la Sala de plens.

SORTIDA GEGANTERA. Animació
Gegantera del Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1, al Circuit de Barcelona-Catalunya. Colla Gegantera
de la Llagosta.

18 l divendres
PORTES OBERTES A L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA. A les 17
h, a la mateixa Escola, a Can Pelegrí.

19 l dissabte
ASSEMBLEA DE DONANTS DE
SANG DEL VALLÈS ORIENTAL
A les 11.30 h, al Centre Cultural.
PRESENTACIÓ DISC. Divino bolero,
del duet Mar i cel. Tot seguit, sopar.
Reserves al telèfon 615 921 733.
A les 18.30 h, al Centre Cultural.
La Llagosta Club de Ball. Collabora l’Escola de Música.

26 l

dissabte
MERCAT D’IDEES. Conferència i
debat a l’entorn del teixit associatiu.
Activitat prèvia a la Mostra d’Entitats que se celebrarà el 2 de juny.
A les 12 h, a la Sala de plens.

26 i 27 l dissabte i diumenge
TEATRE. Éste Oeste, de Carlos Lupe.
Taquilla inversa, reserva d’entrades a la Carpa, espai cultural (c. de
les Escoles, 38) i a www.culturacotidiana.com
Dissabte a les 18 i a les 20 h; diumenge a les 19 h, al Centre Cultural.
El Pícaro Teatro.

27 l

19 i 20 l dissabte i diumenge

diumenge
CAMPIONAT ESCOLAR DE JUDO.
De 9 a 14 h al CEM El Turó. AMPA Escola Les Planes.

FIRA DE SANT PONÇ. De 9 a 21 h,
a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

31l dijous

20 l diumenge
TEATRE. El bulto negro. També actuarà el grup de playback del Casal

TEATRE. No es país para negras. Posterior col·loqui sobre afrodescendència, racisme...
A les 17 h, al Centre Cultural.
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
Dilluns, 7 de maig
TROBADA DEL JURAT DEL
PREMI ATRAPALLIBRES. Els infants que formen part d’aquest
jurat mantindran una nova
trobada per comentar el tercer
llibre llegit.
A les 17.30 h
Dimecres, 9 de maig
VIDEOFÒRUM. La guerra de los
botones, de Christophe Barratier
A les 16 h
L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte. A càrrec de Puri
Ortega.
A les 18.30 h
Dimarts, 15 de maig
PRESENTACIÓ DE LLIBRE.
Más allá de París, d’Araceli Luna.
Amb la presència de l’autora.
A les 18.30 h

Dimecres, 16 de maig
XERRADA.
Tècniques terapèutiques pel
benestar. A càrrec d’Inma Giménez. Col·labora Centro Macor.
A les 17 h
L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte. A càrrec de Puri
Ortega.
A les 18.30 h
Dissabte, 19 de maig
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA.
Us explicaré un secret molt fi.
A càrrec d’Un conte al sac.
Activitat recomanada per a
infants de 0 a 4 anys.
A les 12 h
Dimecres, 23 de maig
SORTIDA CULTURAL. Girona:
Temps de flors. Inclou la visita a la
Biblioteca Carles Rahola.
Sortida a les 10 h (Estació Renfe
de la Llagosta)

L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte. A càrrec de Puri
Ortega.
A les 18.30 h
Dimarts, 29 de maig
RUTA LITERÀRIA. Recorregut
pels indrets de la Llagosta que
apareixen a la novel·la Amonathep, la historia del asesino de la
mano derecha. A càrrec dels seu
autor, Samuel Ramos.
Sortida des de la plaça d’Antoni
Baqué.
A les 19 h

Dimecres, 30 de maig
XERRADA TALLER. Eines pel
creixement personal. A càrrec
d’Ana Egea, en col·laboració
amb el Centro Macor.
A les 16 h
L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte. A càrrec de Puri
Ortega.
A les 18.30 h
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Farmàcies
de guàrdia
3 maig
CALVO SÁNCHEZ
4 - 10 maig
VILA
11 - 17 maig
BOTET NADAL
18 - 24 maig
CARRERAS ARBAT
25 - 31 maig
BOTET NADAL

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.

1 - 7 juny
VILA
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)

23

24

Entrevista
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Fem Poble per Xavi Herrero

Meri Fabregat
La directora de l’Escola de
dansa La Room parla de La
Banda del patio, quinze noies
i un noi que gaudeixen del
ball. Van sortir al programa
de televisió Got Talent, on
van arribar a les semifinals.
Aquest és el quart any que
el grup participa a diferents
competicions i, per fer-ho,
ha preparat una coreografia
original, fresca i arriscada.

“La Banda del patio és un grup que té gràcia,
és fresc i feliç i això es nota quan balla”
Quan es va formar la Banda
del patio?
Aquest és el quart any. Ara
tenen entre 9 i 10 anys. La
més petita va començar amb
6 anys.
Com han evolucionat en tot
aquest temps?
Van
començar
amb
coreografies senzilles, al seu
nivell. És un grup que treballa
molt. A banda de les dues
hores de competició, vénen
dues hores setmanals més.
Això són quatre hores a la
setmana i això és nota. El
nivell va canviant. En el dia
a dia potser no es veu, però,
quan mires cap a endarrere,
quina passada, quin canvi.
Quin tipus de competició
fan?
Tot són competicions de
dansa urbana, a nivell
nacional. El que passa que
avui en dia n’hi ha moltes. La
més reconeguda és Urban
Display, que és la primera que
es va crear, la més reglada
com a Campionat d’Espanya.
Però vaja, tots els grups fan
pràcticament la mateixa
temporada de competicions,

ens trobem a tot arreu, a Moià,
a Barcelona, a Granollers,...
I a aquestes edats tenen
molta pressió?
Elles no noten pressió, però
també perquè la filosofia
de l’Escola des de l’inici és
que anem a passar-ho bé
ballant. El que passa és que
és un grup que es posa ell
la pressió, perquè treballa
molt, ha tingut molta tirada,
ha arribat a les semifinals de
Got Talent. Tot això ha fet que
elles es possessin més pressió,
tenen il·lusió per guanyar. És
una pressió bona, els serveix
de motivació, no com a
competitivitat dolenta.

“Sempre les fem
veure que han
d’aplaudir als
altres grups”
I com és la relació que tenen
amb la resta de grups?
Bé, encara són petites i no es
relacionen amb els altres com
amics. Sempre les fem veure
que han d’aplaudir als altres

grups, passi el que passi. S’han
d’acostumar a tot. Aquest any,
tornen a estar en competició.
Al primer campionat han fet
un segon lloc, l’any passat
també, però l’anterior res, el
canvi de categoria va afectar
una mica. És un grup que té
molta gràcia, és fresc i feliç.
Això es nota quan ballen.
Com vau decidir presentarvos a Got Talent?
Nosaltres no ens movem per
aquest tipus de programes,
sabem que hi ha gent molt
bona, però també sabem
el que hi ha a la televisió.
Nosaltres no ens vam apuntar,
ens vam venir a buscar. Ens
vam veure a una competició
l’any passat amb el show
de Harry Potter i, al mateix
moment, ens vam venir a
buscar. Ens vam demanar que
ens presentéssim, que era
un show amb molta tirada,
molt televisiu,..., i així va ser.
De fet, ens han convidat
per participar a l’especial de
Nadal, només d’infants, ja que
deien que era l’espectacle
amb nens que més havia
agradat. Però el pressupost no
els arribava per pagar l’estada

dels 16 acompanyants de les
noies i el noi i hem decidit no
anar-hi. A més, estem en plena
temporada de competicions
i canviar el show és molt
complicat.

“Portem un show
molt arriscat, hi
ha molta música
dels 70”
Com prepareu la temporada
de competicions?
Es prepara un espectacle
per temporada. A principi
de curs, comencem a provar
coreografies, a agafar idees,
a fer també una preparació
física per aguantar tres minuts
ballant a un ritme fort, que
sembla poc, però no ho és.
També els donem eines noves,
com aprendre a ballar lliures
o alguna acrobàcia. Abans
d’acabar l’any, ja tenim clar
l’espectacle i el comencem
a treballar fort al gener. En
quatre mesos el treballem
i, a l’abril, ja comencen les
competicions. Cada any és
diferent, intentem fer coses

noves i amb ells no hem de
fer un gran esforç, perquè és
un grup que et dona. Hi ha
grups que et costa més, que
has de pensar una mica més,
però amb aquest és senzill.
Aquest any, portem un show
molt arriscat, hi ha molta
música urbana, però hi ha
molta música dels 70.
I quin futur veus al grup?
No ens plantegem cap
futur. Sempre diem que són
etapes de la vida. Aquest
any La Banda del patio
està i potser l’any que ve
decidim dedicar el grup a
crear una altra cosa. Fer un
show no és sempre competir,
tampoc és la filosofia de La
Room. La competició és una
experiència que s’ha de viure,
i jo ho penso de veritat. Si la
viuen, bé i és maca, però no
és per sempre. M’agradaria
que continuessin treballant
com a companys durant molt
de temps, fent projectes, ja
sigui televisió, teatre, ja sigui
un any de descans només
fent formació.
Podeu
llegir
aquesta
entrevista
ampliada
a
www.08centvint.cat

