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Los Mojinos Escozíos seran
els pregoners de la Festa Major
La programació de la Festa Major de 2018 ja està
enllestida. Tot seguit, podreu llegir alguns dels trets
destacats de la celebració. A principis de setembre,
es distribuirà el programa i també sortirà al carrer
una edició especial del 08centvint dedicada a la
Festa Major. Los Mojinos Escozíos protagonitzaran
el pregó i també el concert més destacat de la Festa
Gran d’aquest any.
Els membres del grup Los
Mojinos
Escozíos
seran
aquest any els pregoners de
la Festa Major de la Llagosta.
Los Mojinos Escozíos, amb
una vinculació important
amb el nostre municipi,
protagonitzaran el pregó
d’inici oficial de la Festa
Gran el 8 de setembre i,
aquell mateix dia, oferiran
un concert a l’escenari situat
davant del Centre Cultural.

A principis de setembre
sortirà al carrer un
especial del 08centvint
dedicat a la Festa Major
La Comissió de la Festa Major
de 2018 va celebrar fa uns dies
a Can Pelegrí la seva darrera
reunió. Una desena de persones
van assistir a la trobada, en la
qual també van ser presents
els regidors de Cultura,
Mariano García, i de Joventut,
Fran Ruiz. La programació
de la propera Festa Major,

que se celebrarà del 8 a l’11
de setembre, ja està tancada.
La Festa començarà amb
humor, ja que després del
pregó actuarà Jordi LP, i
acabarà amb el monologuista
El monaguillo.
Aquest any, vindrà a la
Llagosta un grup folklòric xilè
i hi haurà un tribut al grup
AC/DC.
Les proves en les quals
participaran les colles dels
Volats i dels Saltats seran
un altre dels atractius de la
celebració, que es tancarà
amb l’habitual castell de focs
artificials.
“Vull agrair la tasca que han
portat a terme els membres de
la Comissió de la Festa Major
i també la col·laboració de les
entitats amb l’organització
de diverses activitats”, ha
dit el regidor de Cultura,
Mariano García. “Espero
que la programació que hem
elaborat agradi a tothom i
que la Festa Major registri
molta participació, un any
més”, ha afegit García.

Los Mojinos Escozíos. Imatge del web de Los Mojinos Escozíos.

CONCURS DE CARTELLS
Júlia Quintana Tissier, de 20 anys i veïna de Martorelles, ha guanyat el Concurs de cartells de la Festa Major
2018. Quintana ha pres part al certamen amb el pseudònim Pavi i ha rebut 529 vots d’un total de 697. El veredicte del Concurs de cartells es va fer públic el 26 de
juny a la Sala de plens de l’Ajuntament de la Llagosta.
La guanyadora s’ha endut 500 euros.
El segon cartell amb més suport ha estat obra
de Jackson Barbosa, veí de la Llagosta, amb 127
vots, que ha guanyat 200 euros; i el tercer cartell ha estat el presentat per Jaume Gubianes,
de Navàs, amb 41 vots i 100 euros de premi.
El procés de votació ha registrat un total de 697 vots,
641 d’aquests han estat mitjançant la pàgina web del
08centvint i 56, en votacions en l’urna de l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania. - J.L. Rodríguez
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CULTURA LOLO DE JEREZ, VA SER SEGON, I JOSÉ DE LOS CAMARONES, TERCER

Laura Marchal guanya
el 35è Concurs de cante
Laura Marchal ha estat la guanyadora del 35è Concurs de
cante jondo Ciutat de la Llagosta, organitzat per la Casa
de Andalucía i dedicat a Antonio Peña. Aquesta era la
primera participació al certament d’aquesta cantaora d’Alcalá la Real (Jaén). La final del
certamen va tenir lloc el 9 de
juny al Centre Cultural.
El primer premi estava dotat amb 1.200 euros.
El segon classificat, igual que
al 2010, ha estat Lolo de Jerez. Un altre veterà, José de
los Camarones, ha quedat
tercer. Els accèssits han estat
per a Blas Maqueda i Ismael
Cabrera. La dotació d’aquests
premis era de 600 euros per
al segon; 400 per al tercer, i
200 euros per a cada accèssit.

Cantaors importants

L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Óscar Sierra; el regidor de
Cultura, Mariano García;
i el responsable de l’Àrea
de flamenc de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya
(FECAC), Francisco Bernal.
Laura Marchal, que es va
mostrar molt contenta, va explicar el 9 de juny “que tenia
davant uns grans concur
sants, als quals admiro per
tot el que saben, per la seva
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GENT GRAN

Cloenda de les activitats
per a persones grans del
Casal d’Avis

El Taller de dibuix.
Laura Marchal, durant la final del concurs.

mestria i la saviesa que te
nen”. La cantaora de Jaén va
declarar que va actuar a les
preliminars sense la pressió
ni els nervis que va patir a la
final. L’actuació dels finalistes,
acompanyats a la guitarra per
David Jiménez, va començar
després dels balls dels quadres de la Casa de Andalucía.
Després del lliurament de premis, el president de la Casa
de Andalucía, Juan Antonio
Illescas, va manifestar que el
35è Concurs de cante jondo
“ha tingut una presència de
cantaors molt importants,
s’han presentat cinc cantaors
de Sevilla, de Jeréz, de Jaén,
els d’aquí, de Catalunya, i la
final ha estat meravellosa”.
Illescas va destacar l’esforç
que suposa organitzar aquest

concurs i va dir “que si no
fos per l’ajuda de l’Ajun
tament, no es podria fer”.
El responsable de l’Àrea de
flamenc de la FECAC considera que el nivell del concurs és
bastant bo i va indicar que “és
d’agrair la presència de can
taors joves i que precisament
la gent jove s’endugui el pre
mi”. Bernal creu que després
del Yunque, que organitza la
FECAC, i les Tertúlies flamencas, que es fan a l’Hospitalet i
Cornellà, el de la Llagosta pot
ser el concurs més important que es fa a Catalunya.
Per la seva part, el regidor
de Cultura va declarar que
“l’Ajuntament ha estat du
rant aquests 35 anys donant
suport al Concurs i continua
rà fentho”. - Xavi Herrero

El Casal Municipal d’Avis de
la Llagosta va portar a terme durant el mes de juny la
programació de cloenda de
les activitats per a persones
grans que organitza al llarg
del curs. Tota la programació, excepte l’excursió que
es va fer a Empúries, es va
desenvolupar al mateix Casal.
Del 4 al 7 de juny, es van desenvolupar dos tallers, un de
pintura i un altre de treballs
manuals. Del 5 al 10 de juny,
hi va estar instal·lada una ex-

posició amb els treballs que
s’han fet al llarg del curs als
tallers de treballs manuals,
dibuix i pintura i mandales. De l’11 al 14 de juny, es
van programar dues propostes, un taller de jocs i exercicis, que es presentava sota el
nom de Fer-nos grans amb
autonomia i benestar, i diferents sessions de gimnàstica.
La programació va acabar el
20 de juny amb una excursió
a Empúries, amb una visita al
jaciment arqueològic. - X.H.

ENSENYAMENT

100% d’aprovats a la selectivitat
Els 19 alumnes de l’Institut
Marina de la Llagosta que
han fet la selectivitat han
aprovat. Això suposa un increment respecte al curs an-

terior, quan van superar la
prova el 86% dels examinats.
La nota més alta ha estat un
8’8 sense comptar les matèries
de modalitat.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA UNA TRENTENA D’ASSOCIACIONS HI VAN PRENDRE PART

Molta participació a la
quarta Mostra d’Entitats
La quarta Mostra d’Entitats de
la Llagosta es va celebrar el 2
de juny al passeig de l’avinguda de l’Onze de Setembre amb
molta participació. Una trentena d’associacions de la nostra localitat van mostrar des
dels seus estands la feina que
desenvolupen durant l’any.
La Mostra va tenir lloc entre
les 17 i les 24 hores i, en molt
moments, la presència de públic va ser força nombrosa.
Una gran quantitat de veïns i
veïnes es van adreçar al passeig per visitar els estands de
les entitats i per gaudir de les
actuacions a l’escenari de la
Mostra. La jornada va acabar
amb l’espectacle protagonitzat
pel grup de rumba Alma de
Boquerón.

La Mostra d’Entitats va atraure molts visitants.

Propostes diverses

Els assistents van gaudir
d’animacions teatrals, tallers,
exposicions, reportatge fotogràfic, maquillatge, sorteig de
classes de ball, demostració
de patinatge, música, màsters
class, cercavila, tastet d’instruments, gegants i un circuit
de bàsquet, entre d’altres. A
l’escenari, hi va haver diverses
actuacions.
El regidor de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament
de la Llagosta, Jaume Bona-

Actuació de membres d’Aspayfacos.

llach, s’ha mostrat “molt sa
tisfet” amb el resultat de la
quarta Mostra d’Entitats. “Ha
estat impressionant, hi havia
molta gent i les entitats s’han

pogut donar a conèixer”, ha
explicat Bonallach, que ha
destacat la feina de les associacions de la nostra localitat. Juanjo Cintas

ENSENYAMENT L’ACTIVITAT ES VA CELEBRAR EN AQUESTA OCASIÓ A LA LLAGOSTA

La Trobada comarcal de cursos de
català aplega unes 200 persones
Unes 200 persones van participar el 16 de juny a la 12a
Trobada comarcal dels cursos de català per a adults i del
voluntariat per la llengua del
Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès
Oriental. L’acte va servir com
a cloenda de les activitats del
curs que organitzen les oficines de català de la nostra comarca. La Trobada va acabar
amb un dinar que va tenir lloc
al Parc Popular. - X. Herrero

Imatge dels participants a la Trobada.
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POLÍTICA ICV-EUIA TORNA A VOTAR EN CONTRA PERQUÈ NO ESTÀ D’ACORD AMB LA UBICACIÓ

AJUNTAMENT

Nou tràmit previ a la
construcció de l’ambulatori

A mitjans de juliol es
posarà en marxa la nova
Seu Electrònica

El Ple de l’Ajuntament de la
Llagosta va fer el 31 de maig
un nou tràmit previ a la construcció de l’ambulatori. En
concret, es va aprovar l’alteració a bé patrimonial de la
qualificació jurídica del terreny municipal que acollirà
el nou Centre d’Assistència
Primària (CAP) i la modificació de l’inventari de béns per
a la construcció d’aquest nou
equipament. El punt només va
comptar amb el vot en contra
del grup municipal d’ICVEUiA.
El regidor d’Urbanisme, Raúl
Valero, va assegurar que “la
ubicació del nou ambulatori
és idònia”. Valero va recordar
que ICV-EUiA “no va fer res
durant els quatre anys que
va estar al govern” per fer
realitat el nou CAP. “No te
nen cap proposta i tampoc
no han volgut seure amb mi
per tractar sobre el tema”, va
afegir.
La portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, Eva Miguel,
va explicar que estan “a favor
d’un nou CAP, però no de la
ubicació”. Miguel va dir que

L’Ajuntament de la Llagosta està acabant d’enllestir la
nova Seu Elèctronica. L’objectiu és que es posi en marxa
i que ja la pugui fer servir la
ciutadania a mitjans d’aquest
mes de juliol.
La principal novetat és que
per fer qualsevol tràmit amb
l’Ajuntament mitjançant la
Seu Electrònica serà necessari identificar-se amb un
certificat digital. A més, tots
els tràmits es podran fer online. L’Ajuntament expedeix
certificats digitals a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC). També existeix l’opció
de donar-se d’alta a l’IdCAT
mòbil a la mateixa Seu Electrònica. Aquest sistema gene-

Porta d’entrada a l’ambulatori actual.

“s’hauria de consultar a la
ciutadana” per decidir la ubicació de l’ambulatori.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar
Sierra, va destacar la feina que
ha portat a terme l’equip de
govern respecte al nou ambulatori.

Modificació d’un plec

Durant el ple ordinari de
maig, també es va aprovar per
unanimitat la modificació del
plec de clàusules administra-

tives particulars regulador
del contracte per a la prestació del servei i funcionament
de l’Escola Bressol Municipal
Cucutras per tal d’incorporar
l’obligació de subrogació dels
treballadors actualment assignats al servei.
També, es va donar llum
verda, amb les abstencions
d’ICV-EUiA i d’ERC, a la
concertació d’una operació de
confirming amb una entitat
bancària. - 08centvint

ECONOMIA LA JUNTA GENERAL TAMBÉ DONA EL VISTIPLAU ALS COMPTES DEL 2017

L’empresa municipal ha aprovat
el seu pla de sanejament
La Junta General de l’empresa municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni ha
aprovat el seu pla de sanejament i els comptes de l’exercici de l’any 2017, que es va
salvar amb unes pèrdues de
53.249,07 euros. Les decisions
que va prendre hauran de ser
ratificades ara per l’Ajuntament al ple del mes de juliol.
L’any 2017 el va tancar amb
unes pèrdues de 53.249,07 euros. El patrimoni net a 31 de
desembre era de -244.457 euros. Per tal de reequilibrar la
situació patrimonial de la societat com a conseqüència de

les pèrdues, la Junta General
va aprovar en la seva darrera
reunió diferents moviments
financers per posar el patrimoni en positiu amb els diners
que ja ha avançat l’Ajuntament
en concepte de préstec a la societat. Finalment, es fixarà un
capital social de 10.000 euros.
“Apostem per la continuïtat
de la societat municipal per
què creiem en la gestió públi
ca de serveis tant importants
com el Complex Esportiu
Municipal El Turó”, ha assegurat el president de Gestió
Municipal de Sòl i Patrimoni,
Óscar Sierra.

“La millora de l’economia de
l’Ajuntament i la bona gestió
econòmica que s’està fent ens
permeten sanejar l’empresa
municipal sense comprome
tre l’economia municipal de
futur”, ha destacat l’alcalde.
Amb les mesures aprovades
ara, es posa fi a la incertesa
creada des que es conegués
que els comptes aprovats el
2012 i el 2013, amb el govern
anterior, eren erronis i no donaven beneficis sinó pèrdues.
Quan el ple ratifiqui aquestes
operacions, es podrà parlar
d’una empresa municipal sanejada i amb futur.

ra una contrasenya que es rep
amb un missatge al telèfon
mòbil cada vegada que es vol
fer un tràmit.
Des de la Seu Electrònica,
també es podran rebre notificacions electròniques sobre els tràmits realitzats amb
l’Ajuntament, es podrà accedir als expedients generats
per la sol·licitud per veure en
quin estat estan i aportar documentació en el cas que sigui
requerida. Les empreses, associacions i professionals collegiats estan obligats per llei a
fer els tràmits amb l’Administració de forma telemàtica. La
ciutadania pot escollir entre
aquest sistema o el presencial
a l’OAC.

Nova reunió sobre la parada
d’autobus de Montcada
Dilluns, l’alcalde, acompanyat del regidor de Via Pública i l’arquitecte municipal, es va reunir a la zona de
can Milans amb tècnics de
Carreteres i Transports de la
Generalitat per trobar l’emplaçament adequat de la nova
parada de bus. Una proposta

que sembla que podria tirar
endavant és posar la parada al
pont de la riera Seca, però al
terme municipal de Montcada i Reixac perquè sigui una
única zona. Ara s’ha de fer el
plànol del projecte per veure
si la Generalitat l’aprova definitivament.

CULTURA

Exposició de l’Escola de
pintura de la Casa del Pueblo

El Centre Cultural va acollir durant el mes de juny l’exposició de fi de curs de l’Escola de Pintura de la Casa del Pueblo.
Es tractava d’un mostra dels treballs realitzats per l’alumnat al
llarg del curs. - X.H.
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COMERÇ TRENTA-CINC ESTABLIMENTS COMERCIALS VAN PARTICIPAR EN L’ACTIVITAT

POLÍTICA

L’ACIS va celebrar divendres
la primera Shopping Night

El pressupost municipal
del 2018 ja és definitiu

La nit del 29 de juny es va celebrar la primera Shopping
Night de la Llagosta, organitzada per l’Associació de Comerciants i Serveis (ACIS).
El carrer de l’Estació, l’avinguda de l’Onze de Setembre
i els passejos de Joan Miró i
del Pintor Sert es van omplir
d’activitat comercial, lúdica i festiva fins a la mitjanit.
La Shopping Night es va ambientar en una nit tropical i va
comptar amb la col·laboració
de l’alumnat i el professorat
de l’Escola Municipal de Música i d’algunes entitats locals.
Un total de 35 comerços van
participar en l’esdeveniment.
El president de l’ACIS, Héctor
Gil, s’ha mostrat satisfet amb
aquesta primera experiència
“molt ambiciosa i que ha po
sat en moviment no només
comerciants, sinó entitats
i associacions; no era fàcil,
però hem arrencat i volem
posar l’esdeveniment al ca
lendari de la Llagosta”. - Xavi
Herrero

maig de forma inicial el pressupost municipal d’aquest
any, que puja als 11.261.420
euros, amb els vots a favor del
Partit dels Socialistes, Partit
Popular, Partit Demòcrata i
Ciutadans; en contra d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa
i amb l’abstenció d’Esquerra
Republicana. Al capítol d’inversions, es destinen 743.144
euros. - 08centvint

CULTURA

Concerts a la fresca. L’Escola Municipal de Música de la Llagosta ha portat a terme durant el mes de juny una sèrie de concerts a la fresca. Totes les actuacions han tingut lloc a la plaça
de Cinto Pagès.
Dos dels espais que van acollir la Shopping Night.

Acte en contra de la
llibertat de “La Manada”

Una cinquantena de persones
es van concentrar el 22 de juny
a la Llagosta en contra de la
decisió de l’Audiència de Navarra de decretar llibertat provisional sota fiança dels cinc
membres de “La Manada”.
Alguns dels participants van
mostrar cartells on es podia
llegir vergonya, no és abús és
violació o yo sí te creo.

El pressupost de l’Ajuntament
per a aquest any 2018 va quedar aprovat el 13 de juny definitivament després que no
s’hagi presentat cap al·legació
durant el període d’exposició
pública. El Consistori va publicar aquell dia un anunci
al Butlletí Oficia l de la Província informant de l’aprovació definitiva del pressupostl.
El Ple de l’Ajuntament de la
Llagosta va aprovar el 8 de

“Sempre és positiu que hi
hagi una resposta ciutadana,
tot i que crec que hauríem
de ser totes les dones aquí.
A banda d’això, avui som
moltes les persones que som
davant de la porta de l’Ajun
tament”, va dir María Jesús
Román, una de les responsables de Veus de Dona, l’entitat
que va convocar la protesta.

SUCCESSOS

VIA PÚBLICA

Detingut un
atracador a
la Llagosta
Els Mossos d’Esquadra van
detenir a primera hora de la
tarda del 18 de juny el presumpte atracador d’un establiment d’alimentació de la
Llagosta. L’home, de 52 anys,
nacionalitat espanyola i veí
de Mollet del Vallès, va entrar
tot sol al comerç tapat amb
un casc integral i esgrimint
una navalla. Seguidament
va intimidar verbalment i
amb la navalla a la caixera i
es va endur prop de 1.500 euros de la caixa registradora.
La ràpida resposta policial va
permetre la localització i detenció del lladre tan sols uns
minuts després de cometre
el robatori i la recuperació
de part dels diners sostrets.

Millora del col·lector del passatge Pedrosa. L’Ajuntament de
la Llagosta ha realitzat les obres de substitució del col·lector del
passatge Pedrosa. L’actuació ha consistit en la instal·lació de 35
metres nous de canonada, que s’han connectat al col·lector de la
zona de la plaça de les Corts Catalanes. L’actual col·lector, molt
antic, passa per sota dels edificis fins a l’avinguda del Primer
de Maig i està obstruït en alguna zona. Per això, s’ha decidit
instal·lar un de nou que tingui un millor accés en cas d’avaria.
El pressupost d’aquesta actuació ha estat de 8.931 euros i l’execució de l’obra ha anat a càrrec de l’empresa Gonzalo García.
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UN BON NOMBRE DE VEÏNS I VEÏNES VAN SEGUIR L’ACTIVITAT

Èxit de la segona edició de
Poesies des del meu balcó
La segona edició de Poesies
des del meu balcó va aplegar
el 5 de juny un bon nombre
de veïns i veïnes que van seguir els membres del Taller
de poesia de la Biblioteca
durant el recorregut que els
va portar per 24 balcons de
carrers de la nostra localitat.
L’acte es va iniciar a Can Pelegrí, on alumnes de l’Escola
Municipal de Música van protagonitzar una petita actuació.
La primera poesia es va recitar
des de la finestra de la Biblioteca. La comitiva va passar
pels carrers de Jaume Balmes,
Doctor Fleming, Verge de
Montserrat, Sant Pau i Santa Rosalia. En total, van ser
24 els balcons que van acollir
poesies escrites i recitades pels
mateixos alumnes del Taller
de poesia de la Biblioteca.

Cloenda a l’Ajuntament

Després de visitar aquests
balcons, participants i oients
es van dirigir fins a la plaça
d’Antoni Baqué. Des del balcó de l’Ajuntament, es van
recitar tres poesies més, dues
dedicades a la Llagosta i l’altra, als drets de les dones. Les
dues primeres van ressaltar els
espais culturals que té la nostra localitat, com ara el Centre
Cultural, el Casal d’Avis o la
Biblioteca. També van fer referència al caràcter acollidor
de la Llagosta. La tercera poesia portava per títol No és no,
i era un text que denuncia els
casos d’assetjament i violència que pateixen les dones. La
La Policia Local de la Llagos
ta estrena nous uniformes i
vehicle. Els agents de la Policia Local de la Llagosta han
estrenat nous uniformes. Així
s’adapten a la normativa de la
Generalitat per tal que totes
les Policies Locals de Catalunya portin la mateixa indumentària. La Policia Local
disposa ja d’un nou vehicle,
un Seat Ateca, que ha estat adquirit per l’Ajuntament amb la
modalitat de renting.

Dos moments de la segona edició de Poesies des del meu balcó.

dinamitzadora de la Biblioteca i responsable del Taller de
poesia, Conchi Fernández, va
dir que l’acte “ha estat molt
positiu, ja que la gent del po
ble ha respost i tot el Taller
de poesia ha donat tot el que
ha pogut i més per fer un acte
molt emotiu”. L’acte va acabar
a la Sala de plens, on es van
recitar novament totes les poesies, l’Ajuntament va oferir
una copa de cava a les perso-

nes assistents i un altre grup
d’alumnes de l’Escola Municipal de Música va interpretar
algunes peces. A l’acte, van
assistir l’alcalde, Óscar Sierra,
i el regidor de Cultura, Mariano García. Sierra va considerar que “ha estat molt grati
ficant veure com la cultura
surt al carrer. Molts veïns i
veïnes han obert la seva por
ta per poder celebrar aquest
dia tan bonic”. - Xavi Herrero
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POLÍTICA L’ACTE ES VA FER A LA SEU D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS

VIA PÚBLICA

Es constitueix Catalunya en
Comú-Podem de la Llagosta

L’Ajuntament reasfalta
diversos carrers

Catalunya en Comú-Podem
ha constituït el grup motor
de l’agrupació local de la Llagosta. La confluència d’esquerres va aprovar el 27 de
juny en una assemblea, a la
seu d’ICV, l’executiva de la
nova formació que consta del
suport de les agrupacions locals d’ICV, EUiA i Podem.
El grup motor té com objectiu preparar l’agrupació local
per a les eleccions municipals
de 2019. L’executiva, aprovada
per unanimitat, està formada
i consensuada per un total de
nou persones i consta de tres
representants de cadascuna
de les tres formacions d’esquerres. “Som un grup mo
tor transitori i aquest cons
tituirà finalment el grup de
comuns de la Llagosta per a
les eleccions municipals. Fa
rem primàries per escollir
CULTURA

L’assemblea de Catalunya en Comú-Podem de la Llagosta.

les persones que realment
hagin de dirigir aquest comú
de la Llagosta i l’alcaldable”,
va explicar una de les coordinadores, Montse García.
L’executiva està coordinada
per la mateixa Montse García
(Podem) i Eva Miguel (ICV);
l’àrea de Comunicació, per

Raúl Pacheco (EUiA) i Maria Arjona (ICV); l’àrea de
Feministes, Jordi Alonso
(EUiA) i Meritxell Carbonell
(EUiA); i l’àrea d’Organització, Mercè Benages (Podem),
Xavier Cánovas (Podem) i
Toni Cubel (ICV). - José Luis
Rodríguez Beltrán

EL PARC POPULAR VA ACOLLIR DURANT TRES DIES ACTES DIVERSOS

Molta assistència de públic a la
21a Festa Galega d’Alborada

A finals del mes de maig, es va procedir a reasfaltar alguns trams de carrers de la nostra localitat. Concretament,
es va actuar a l’avinguda de l’Onze de Setembre, al carrer
de Vic i al del Pintor Fortuny i al passeig del Pintor Sert.
Els treballs han suposat una inversió de 45.000 euros i han estat executats per l’empresa Deumal per encàrrec de l’Ajuntament de la Llagosta. - X.H.
CULTURA

La 21a Festa Galega organitzada per l’Agrupación Cultural
Galega Alborada entre els dies
8 i 10 de juny va registrar una
gran participació. El president
de l’entitat, José Luis Salgueiro, ha fet un balanç “molt
positiu” de la celebració, que
va començar el dia 8 amb la
hissada de la bandera gallega
als pals de l’Ajuntament i que
va acabar el dia 10 amb un
espectacle de focs artificials.
Salgueiro ha destacat que la
Festa Galega va registrar “una
gran assistència de públic,
sobretot durant la nit de dis
sabte”.

Moltes activitats

El Parc Popular va acollir diverses activitats durant tres
dies. Entre els actes, hi havia
el 20è Campionat de petanca, la tercera Concentració

Un dels actes de la Festa Galega.

de cotxes clàssics, una paella
popular, un dinar de germanor i actuacions del Grup de
Ball de Gitanes, Casa de Andalucía, Cova da Serpe de
Barcelona, Centro Galego de
Santa Coloma de Gramenet,
Asociación Rociera Andaluza,
Toxos e xestas de Barcelona i
Airiños Galegos de l’Agrupa-

ción Cultural Galega Alborada. A més, Chari y Juan van
realitzar una exhibició de balls
de saló. Durant la nit, van actuar l’Orquestra Swing Latino i los Hermanos Aguilar.
D’altra banda, el dia 7 de juliol,
tindrà lloc la processó amb la
imatge de Santiago Apòstol i
després es farà una missa.

La banda del patio, campiona d’Espanya. El grup de ball La
banda del patio, de l’Escola de Dansa La Room, s’ha proclamat
campió d’Espanya Urban Display 2018 de la categoria infantil
B. El grup va imposar-se a la competició que va tenir lloc del
4 al 6 de maig a Cornellà de Llobregat. D’altra banda, el grup
de ball Scream B de La Room va assolir el subcampionat de la
categoria juvenil del campionat de dansa urbana The Sow Box
Spain, que es va disputar de l’11 al 13 de maig. - J.L.R.B.
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ENSENYAMENT UN GRUP D’ESTUDIANTS PARTICIPA EN AQUEST PROJECTE

CULTURA

L’INS Marina i Aspayfacos
fan activitats conjuntes

La Llagosta va acollir una
ruta literària sobre un
llibre de Samuel Ramos

L’alumnat de tercer i quart
d’ESO haurà de participar a
partir del curs 2019-2020 en
un nou projecte del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat. Es tracta del servei comunitari. Els joves podran escollir entre una sèrie
de propostes que tenen per
objectiu promoure el voluntariat, facilitant que puguin
experimentar i protagonitzar
accions de compromís cívic.
L’Institut Marina de la Llagosta s’ha avançat a l’inici
d’aquest projecte i durant
aquest darrer trimestre del
curs un grup de vuit alumnes
de quart d’ESO ha participat
al programa Quedem divendres. El grup ha compartit a
Can Pelegrí activitats amb
les persones amb diversitat
funcional d’Aspayfacos. A
més de fer aquesta tasca fora
de l’horari lectiu, ha estat treballant sobre el tema en algunes assignatures. El dia 8 de

L’activitat del 8 de juny a l’Institut Marina.
La ruta va començar a la plaça d’Antoni Baqué.

juny, va fer un berenar conjunt
i altres activitats a l’Institut
Marina per acomidar el curs.
El projecte estava limitat a
vuit alumnes voluntaris i se’n
van apuntar 28. Els professors
responsables del projecte, Judith Tolentino i Félix Marco,
van fer un sorteig per escollir
els joves participants. Tolentino ha explicat que l’alum-

nat “està encantadíssim; de
fet alguns volen continuar
de voluntaris durant l’estiu”.
De cara al proper curs, intentaran mantenir aquest projecte i, per al 2019-2020, buscar
altres propostes per donar
cabuda a tot l’alumnat de Secundària que ha de realitzar
serveis comunitaris. - Xavi
Herrero

Dos actors llagostencs faran
una gira per Perú aquest estiu
El grup de teatre The
Modestos, del qual formen
part dos llagostencs, Jorge
Pérez i Carlos Lupe, farà al
mes de juliol una gira per
Perú. Aquesta serà la primera

gira internacional del grup
i l’espectacle que posaran
en escena serà Eau d’Impró.
La gira començarà el dia 9
de juliol i es perllongarà fins
al 5 d’agost. The Modestos,

que també ha actuat a la
Llagosta en diverses ocasions,
és un grup especialitzat
en teatre d’improvisació.
La gira els portarà a actuar a
diverses sales.

Un vintena de persones van
participar el 29 de maig en
una ruta literària pels indrets
de la Llagosta que apareixen a la novel·la Amonathep,
la historia del asesino de la
mano derecha. Aquesta activitat va ser organitzada per la
Biblioteca de la Llagosta i va
comptar amb la participació
de l’autor del llibre, el llagostenc Samuel Ramos.

Quatre llocs

La ruta va començar a la plaça d’Antoni Baqué, per després recórrer fins a quatre
emplaçaments de la localitat,
rellevants en la novel·la de
Ramos. Els punts van ser la
rotonda del final del passeig
de l’avinguda de l’Onze de
Setembre, el pas a nivell de

la línia de tren R3, la plaça de
Cirera Voltà i la plaça d’Europa. “L’ordre no és el que
apareix cronològicament en
el llibre, però era el més cò
mode per poderho fer”, va
admetre Samuel Ramos, que
es va mostrar satisfet amb
aquesta primera experiència.
“Va sorgir la idea per com
memorar el primer any de la
novel·la, estem satisfets amb
la participació”, va dir l’escriptor de la nostra localitat.
A cada emplaçament, es va
llegir un fragment de la novella. Tot seguit, Samuel Ramos,
també va comentar i respondre els dubtes dels assistents.
Ramos va assegurar que ja ha
decidit que farà una segona
part de la seva novel·la. - José
Luis Rodríguez Beltrán
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POLÍTICA VA SER L’ÚNIC CANDIDAT EN EL PROCÉS DE PRIMÀRIES DE LA FORMACIÓ

CULTURA

Xavier Cols repetirà
com a cap de llista d’ERC

Les Llagostes de l’Avern
van celebrar la cinquena
Trobada de bèsties

Xavier Cols repetirà com a
cap de llista d’ERC a les eleccions municipals a la Llagosta. La seva candidatura va ser
l’única que es va presentar al
procés de primàries de la formació republicana. En una
assemblea celebrada l’1 de
juny, la candidatura de Cols
va ser confirmada amb disset vots a favor i dos en blanc.

Ara, només un regidor

El candidat d’ERC a les
eleccions municipals del 2019
és el primer que es dona a conèixer a la Llagosta. “He tin
gut la fortuna que els meus
companys de la secció han
tornat a confiar en mi per
ser alcaldable”, va dir Xavier
Cols, que va afegir: “l’objec
tiu és aconseguir el màxim
de regidors possibles a les
properes eleccions”. En l’actual mandat, Xavier Cols és
l’únic regidor que representa

Xavier Cols.

ERC en el plenari llagostenc.
En l’assemblea també van
prendre possessió els nous
membres de l’executiva local,
que passa de quatre a onze
membres. Marc Pedrós continua com a president; Xavier
Cols, portaveu municipal i
secretari de Política municipal; Joan Josep Torà, secretari d’Organització i Nayara
Pedrós, representant de les

JERC. Els nous membres de
l’executiva són César Herrero,
responsable de Finances; Laura Safont, Imatge i Comunicació; Ferran Hernández, adjunt
a Imatge i Comunicació; Íngrid Traveria, secretària de la
Dona; Héctor Arenas, adjunt
a la secretaria d’Organització;
Anna Sánchez, vocal; i Carlos
Llorà, secretari de Nova ciutadania. - José Luis Rodríguez

Les Llagostes de l’Avern van
celebrar el 2 de juny la cinquena Trobada de bèsties de
foc. L’activitat va tenir lloc a
l’avinguda de l’Onze de Setembre i a la plaça de la Sardana. La Trobada va comptar
amb la participació del Drac
Fumera i Dragolins de la colla Badalona Bèsties de Foc;
Marta de Martorelles de la

colla Llamps i Trons Diables
de Martorelles; Ramat d’Ovelles de Canovelles i Vibria
Ciril·la de la colla de Diables
de Canovelles i la garrifera de
la colla Front Diabòlic de la
Garriga. Com a representants
locals, hi havia l’Espurna de
Les Llagostes de l’Avern i la
Torradeta de la Colla Gegantera de la Llagosta. - J. Cintas

CULTURA EL FOTO-CLUB LA LLAGOSTA CONVOCA UNA NOVA EDICIÓ DEL CERTAMEN

18è Concurs Estatal de Fotografia
El Foto-Club la Llagosta ha
convocat el 18è Concurs Estatal de Fotografia. Aquest
any, la celebració del certamen
s’endarrereix unes setmanes. Així, si fins ara el vere-

dicte del jurat i el lliurament
de premis es feia abans de la
Festa Major, aquesta edició
tindrà lloc el 29 de setembre.
Amb aquesta novetat, el FotoClub la Llagosta vol promou-

re una major participació al
certamen i donar més temps
a les persones aficionades a la
fotografia a preparar les seves
obres a la tornada de les vacances d’estiu. - Xavi Herrero

El Fórum de Debate Llagostense va organitzar el dia 25 de juny
un homenatge a Miguel de Cervantes. L’acte va tenir lloc al
Centre Cultural.
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LA LLAGOSTA Y LA ANTIGÜEDAD DE SU HISTORIA
Es frecuente oír decir a la gente que La Llagosta tiene una
historia muy corta o, tajantemente, que no tiene historia.
Todos saben que La Llagosta
como municipio es joven; se
formó en 1936 desgajándose
de Sant Fost de Campsentelles. Que el caserío que se formó con las dos primeras calles
data de los años 70 del siglo
XIX.
Pero anteriormente a esto, las
masías que por aquí se fueron
levantando formaban parte
de la demarcación parroquial
de Cabanyes y eso tiene como
poco 1.000 años. Pero es que
además ese territorio de Cabanyes, incluido este espacio
actual de La Llagosta ha sido
habitado desde antiguo; ten
presente, lector, el poblado
ibérico de Les Maleses (habitado desde varios siglos antes
de nuestra era) o el monolito
de Mollet del Vallès (varios

por La Llagosta de camino
al mar. Eso hace que nuestro
territorio sea rico en agua y
tenga el suelo formado por los
materiales que podemos ver…
¿Qué se aprecia en el suelo de
cualquier parte del municipio
cuando se abre una zanja? Eso
nos lo ha puesto el agua a lo
largo de millones de años.
milenios anterior a la era cristiana).
Si formamos el hilo que unen
todos estos hechos y que tienen alguna relación con nuestro territorio, tendremos una
madeja de gran volumen; que
traducido resulta una historia
larga, larga.
Además, desde mi pobre opinión (tómala con precaución,
lector) los dos hechos que
inciden con más fuerza en
la actualidad de La Llagosta
ocurrieron el primero, hace,
redondeando, unos veinticin-

co millones de años y el otro,
redondeando también, unos
2.000 años.
El primero y más antiguo (nadie estaba aquí para poder
atestiguarlo) lo marcan las
fuerzas internas de la tierra
que hacen que nazcan montañas que tenemos próximas
y que hunden el Vallès de forma que, en una secuencia de
transformaciones, hacen que
el espacio que ocupa La Llagosta sea el más bajo del Vallès
y eso hace que el agua de esta
cuenca venga forzada a pasar

Este territorio, en el
que está La Llagosta,
ha sido habitado desde
antiguo
El otro hecho es la fundación
de Barcino por los romanos.
Los mismos romanos, en el
trazado de sus calzadas, hicieron pasar su principal vía
hispana, la Vía Augusta, por
territorio tangencial a La Llagosta (Granollers, Sabadell,

Martorell); pero al formarse
Barcino, se hubieron de trazar
dos ramales que unieran Barcino con la Vía Augusta. Uno
de ellos, de Barcino a Semproniana (aproximadamente
Granollers), cruzaba nuestro
territorio. Esta vía se mantuvo
en la Edad Media y más cerca
a nuestros tiempos se sustituyó por el camino real, después la carretera de Vic, más
tarde la carretera de Ribes y,
ya modernamente, la carretera nacional.
Esta obligación de paso debido a las características del
terreno que rodea Barcelona y
unida a las características del
terreno de nuestro municipio
y su proximidad a una gran
urbe nos dan explicación de
muchas de las características
que hoy podemos apreciar en
nuestro pueblo.
José Luis Mediavilla
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L’ENTITAT

Quin balanç fas de la
temporada 2017-2018?

JAVIER RUIZ

XAVI CANALEJAS

CD la Concòrdia. Les noies
es mereixen un excel·lent.
A la lliga, hem quedat
subcampiones i, a la Copa,
jugarem la final. Ha estat
gairebé perfecte.

Joventut Handbol. Ha estat una campanya agredolça perquè, tot i no competir
malament, no hem assolit els
objectius. Amb el sènior masculí no hem pujat.

EL PÍCARO TEATRE
POTENCIAR EL TEATRE AMATEUR

JAVI IGLESIAS

JAVIER CASTAÑEDA

Vallag. Hem superat una
temporada molt dura, no
hem pogut fer un equip competitiu. Hem patit baixes, sobretot per motius laborals, i
hem perdut la categoria.

Unión Llagostense. La
temporada ha estat complicada per al sènior A. Volíem
estar entre els tres primers
classificats i no ha pogut ser.
A més, el sènior B ha baixat.

ELIFAZ GARCÍA

ALONSO RODRÍGUEZ

CE la Llagosta. Vam començar la temporada amb
molta il·lusió. La temporada
es va fer llarga i, amb pocs
efectius, vam poder finalitzar
el curs.

CD Viejas Glorias. La
temporada ha estat molt
positiva. Només hem perdut
un partit en tota la campanya.
Hem estat subcampions de
lliga i hem lluitat per la Copa.

El Pícaro Teatre s’ha convertit
en un grup de referència
amateur
de
les
arts
escèniques a la localitat, tot i
haver estat creat l’any 2016.
Set persones formen avui
dia el grup de teatre, que
va sorgir a partir de l’Escola
de Teatre Tell. Fins aleshores,
feien representacions de
curta durada, però, en el
moment de passar a El
Pícaro Teatre, el grup va
decidir oferir obres teatrals
de llarga durada, sent un
veritable espectacle amunt
de l’escenari.
El grup de teatre amateur
va començar amb trobades
entre els pares i mares dels
infants que volien fer teatre.
Amb la tutela de Carlos Lupe,
el grup va prendre forma i
ja hi ha un grup consolidat
que cada any ofereix una
representació nova. Tot i no
comptar amb molts recursos,
El Pícaro Teatre intenta
desenvolupar un teatre físic
i gestual, que, amb pocs
elements
escenogràfics,
ompli l’escenari amb la
interpretació i els textos.
Des de l’any de la posada
en marxa de l’entitat
amateur, ja ha representat
tres obres de teatre amb
una gran acceptació pel

públic llagostenc, que ha
omplert funció rere funció
el Centre Cultural. El primer
any va oferir La Tienda de
los suicidas, una adaptació
de Lupe de la novel·la de
Jean Teule que va servir
per recaptar diners per
una causa solidària per
seguir investigant sobre
l’ELA. La segona obra que
van representar va ser
39
escalones,
pel·lícula
d’Alfred Hitchcock, que
posteriorment
va
ser
adaptada al teatre per
Patrick Barlow i a la
Llagosta pel mateix Lupe.
La tercera obra, i darrera,

L’objectiu és
representar dues
obres de teatre
per temporada

que han representat és Éste
Oeste, que és una paròdia
de les pel·lícules de l’oest
americà. Aquesta darrera
representació va ser una
creació original del director
del grup amateur, Carlos
Lupe.
L’objectiu del grup de teatre
amateur d’actors i actrius de
la Llagosta és representar
un parell de representacions
teatrals a la nostra localitat.
Fins ara, el ritme escenogràfic
és d’una per any però a partir
de l’hivern del 2018-2019, la
idea del grup és representar
dues obres teatrals per
temporada. Els actors i
actrius d’El Pícaro Teatre
assagen cada dijous de 20 a
22 hores al Centre Cultural.
Per accedir al grup de teatre,
la companyia fa càstings
perquè el grup vigent està
prou consolidat. Compta
amb l’assessorament i suport
de La Carpa de la Llagosta.

FITXA
Any de fundació: 2016
Nombre de membres: 7
Correu electrònic: elpicaroteatre@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Picaroteatre
Adreça postal: Carrer de les Escoles, 38. Baixos. (Espai
La Carpa)
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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

1982. Festa Major de la Llagosta
Els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre es va celebrar la Festa Major de
la Llagosta. Aleshores, les atraccions van ser ubicades als terrenys de
l’actual Parc Popular.
Cal destacar la instal·lació de barraques de fira per part dels partits
polítics i els sindicats de l’època, que donaven un caire reivindicatiu
propi d’aquells moments.
L’alcalde era Juan Alfaro Iniesta, del PSUC, que ho va ser entre el
22/07/1982 i el 23/05/1983.
Procedència: Col·lecció fotogràfica de l’Arxiu Municipal de la Llagosta

PP

gmpp@llagosta.cat

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

PDeCAT

gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

ICV - EUiA

gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

Alberto López Rodríguez, Virginia Jiménez Pueyo,
Jesús Ríos Santos, Eva Miguel Guerrero i Meritxell
Carbonell Guerrero

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
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CULTURA

Grups Municipals
Partit dels Socialistes de
Catalunya

EL CAMBIO A MEJOR PARA ESPAÑA
Como cambian las cosas, hace 3 años en La Llagosta,
pasamos de un gobierno que no escuchaba a uno
que se preocupa y da solución a los problemas de
sus ciudadanos.
Lo mismo le ha pasado a nuestro País, con el Presidente Sánchez, hemos podido comprobar que
otra forma de hacer política es posible, y como ha
cambiado, el temido gobierno que cada mes nos recortaba algún derecho por un gobierno igualitario
que cada día anuncia una ampliación de derechos.
Sí, vecinos y vecinas, con los Socialistas a la cabeza,
La Llagosta mejora y ahora con los Socialistas en la
Moncloa, todo el país avanza en derechos y libertades. Con los Socialistas fuimos un país pionero en la
ampliación de los derechos LGTBI y pusimos en marcha la ley de Dependencia y Memoria histórica que
tanto ha intentado recortar la derecha, y ahora con
los Socialistas de nuevo en el Gobierno de España
ya han anunciado sus primeras medidas, blindar la
dependencia y la sanidad pública para que nadie
las pueda recortar, garantizar la igualdad salarial y
cumplir con los pensionistas. Queremos dar las gracias a todas aquellas personas que también habéis
colaborado para que Pedro Sánchez pueda ser el
Presidente del Gobierno tras esta moción de censura
de la dignidad. También formáis parte del cambio a
mejor, para La Llagosta y para el País.

Partit Popular

www.08centvint.cat

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
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Ciutadans

¿A QUÉ ESTÁN ESPERANDO?

POR UNOS PATIOS ABIERTOS

El 18 de marzo finalizó la prórroga extraordinaria
que el Ayuntamiento concedió a SOREA para la gestión del agua. Con la excusa de estar esperando informes y de querer “lo mejor para La Llagosta”, el actual gobierno municipal firma una prórroga forzosa
que durará “lo menos posible”. Aunque en el pleno
se comprometieron a reunirnos a toda la oposición
en menos de un mes…seguimos esperando. Dada
la inactividad del gobierno, ICV-EUiA-Podem y ERC
presentamos en el último pleno dos resoluciones y
una moción sobre la gestión del agua. La primera solicitaba un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ante la duda de que esta prórroga “forzosa” se ajuste a derecho, y en la segunda
instábamos a crear una Comisión de Estudio formada por representantes políticos, personal técnico y
ciudadanía y así poder decidir de forma participativa
cual es la mejor opción de gestión. Además, presentamos una moción instando a “remunicipalizar” el
servicio del agua, gestión que llevamos defendiendo desde hace años. Hicimos entrega de las firmas
que la Plataforma “Aigua és Democràcia” ha recogido
durante algunos meses. Resultado: votos en contra
del equipo de gobierno despreciando así una demanda de gran parte de la ciudadanía. Seguimos sin
saber cuál es su opción, aunque viendo el resultado
de la votación, se puede intuir.

Las experiencias de patios abiertos que diferentes
municipios llevan a cabo lo dan como positivo. Se
trata que escuelas o institutos dejen abiertas sus
puertas en horario no escolar, fines de semana, festivos y periodos de vacaciones de manera que el
patio se convierta en un espacio más de uso para el
pueblo. La virtud que tiene un gesto como este, es
poner al servicio de la población una infraestructura idónea para el juego, de generar un espacio de
convivencia, dando la oportunidad de tener un lugar de encuentro para niños y jóvenes, potenciando un tiempo y espacio de voluntad educativa más
allá del horario escolar. Mejoran los vínculos con la
propia escuela y da una oportunidad de encuentro
que en algún caso pueden tener pocas posibilidades para encontrarse en otros espacios adecuados.
Las escuelas donde se abren patios fuera del horario
escolar cuentan con monitores que dinamizan la actividad, que hacen propuestas de juegos y trabajo.
También se da la circunstancia de ser un espacio de
detección de niños y jóvenes en situación de riesgo,
hecho que posibilita también una intervención más
a tiempo donde la red socioeducativa trabaja conjuntamente, es claro que los patios abiertos son una
oportunidad para trabajar la cohesión, la convivencia, los valores, las relaciones interculturales e intergeneracionales.

Esquerra Republicana
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu
Català

TEMPS DE CANVI

JUSTÍCIA, IGUALTAT I RESPECTE

ACOSTAMENTS

Aquestes últimes setmanes han estat marcades per
un canvi de govern que requereix algunes reflexions.
Des d’aquest espai, el Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya a La Llagosta sempre ens hem
mostrat favorables a obrir les portes dels espais
polítics i de participació ciutadana a tothom qui
vulgui sumar i aportar. Per aquest motiu, la manca de
transparència és un contrasentit, en un moment en
el qual cal realitzar un sobreesforç per reconstruir tot
allò que s’ha esfondrat. Ens enfrontem a un procés
de primàries que han d’ajudar a revertir la situació,
de la que d’altra banda, alguns dels autoproclamats
“partits del canvi” estan intentant treure’n profit. Ara
més que mai, toca demostrar que el Partit Popular
és garantia d’estabilitat i que una altra manera de
fer és possible: amb noves idees, recuperant valors
perduts, però, per sobre de tot amb un projecte que
sigui capaç d’acollir el màxim de persones possibles.
Sempre des de la coherència i l’entesa, intentant
traslladar els valors que ens mouen i que fan de
nosaltres allò que som. Toquen temps de canvi,
temps de reptes apassionants i de seguir avançant.
Temps per aprendre dels errors i seguir persistint en
allò que ha funcionat.
Podeu enviar-nos els vostres dubtes, suggeriments i
consultes al mail: ppclallagosta@gmail.com.

Des de ERC volem agrair el suport donat per la
resta de partits polítics a la moció presentada al
darrer ple, sobre garantir els drets de les dones
víctimes d’agressions sexuals, malauradament els
últims esdeveniments del cas de “la manada”, com
la posada en llibertat dels agressors, son prova clara
de que encara queda molt camí per fer en la lluita
d’igualtat de gènere, per això mateix ens felicitem
pel PRIDE celebrat a Barcelona i per què el 28 de
juny, dia de l’orgull LGTBI, la bandera irisada onejes
al màstil de l’Ajuntament, encara què, tenim una
moció sobre el col·lectiu LGTBI aprovada en ple el
2016 i sense desplegar a data d’avui.
També recordem a l’equip de govern i al Sr.Alcalde,
que davant la preocupació mostrada per molts dels
assistents al darrer ple a causa de la pertorbació de
la convivència en el nostre poble, el nostre grup
va demanar en sessió plenària al Sr.Alcalde que
convoqués una reunió urgent dels portaveus dels
partits amb la participació de mossos d’esquadra
per a tractar amb urgència el tema, un mes després
encara estem esperant la convocatòria d’aquesta
reunió.
Per últim voldriem recordar l’efemèride del 80è
aniversari aquest mes de juny, de la creació al 1938,
al carrer Sant Pau, de la primera secció local de ERC a
La Llagosta, 80 anys després encara hi som!

Per fi sembla que comença a imposar-se un mínim,
molt mínim, d’humanitat. Després de mesos de
presó a falta d’un judici (ja no parlem ni tan sols de
condemna), a falta de la possibilitat de defensarse, sembla que els presos polítics que hi ha a l’estat
espanyol (i que tant els incomoda reconèixer que els
tenen a l’estranger), sembla que, per fi, se’ls acostarà
cap a presons catalanes.
És un tema d’humanitat, més enllà de la injustícia
de la situació. Però no n’hi ha prou. Mentre tinguem
gent entre barrots només per les seves idees, mentre
tinguem gent exiliada que lluita pels drets de tots
nosaltres des de països que sí entenen què és la
democràcia, no podem tirar la tovallola.
Hi ha hagut un canvi de govern a l’estat gairebé per
sorpresa: la corrupció que ha sortit a la llum n’ha estat
el detonant. No sabem què en podem esperar del
nou govern, de moment, la col·locació de ministres
de la talla de Borrell i les seves «desinfeccions»
no són signes gaire esperançadors. Tanmateix,
comencem per aquest mínim gest i esperem més
que un acostament.
No deu ser tan difícil seure a parlar i començar a fer la
feina per a la qual se’ls ha votat: fer política, escoltar
i negociar. Bon estiu a tothom.

Esports
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FUTBOL SALA L’ENTRENADOR ES MARCA UN OBJECTIU AMBICIÓS DE CARA A LA PROPERA TEMPORADA

Javier Ruiz renova com a tècnic
del Club Deportivo la Concòrdia
El Club Deportivo la Concòrdia treballa ja pensant en la propera temporada. L’entitat ha arribat a un acord per
a la continuïtat de Javier Ruiz com a entrenador. També es mantindrà el gruix de la plantilla, que aquest any
va aconseguir la segona posició al grup 2 de la Segona Divisió espanyola i que es va quedar sense jugar la
promoció d’ascens per una decisió injusta de la Real Federación Española de Fútbol.
Javier Ruiz ha renovat amb el
CD la Concòrdia per complir
una segona temporada com a
entrenador. Després de completar amb èxit la campanya
2017-2018, direcció esportiva
i tècnic han decidir segellar
la continuïtat de la relació de
totes parts després de valorar satisfactòriament el subcampionat del grup 2 de la
Segona Divisió espanyola, la
millor classificació de l’equip
llagostenc en la seva història.

La Concòrdia vol
guanyar la lliga o jugar
la promoció d’ascens
la propera temporada
El tècnic ha acabat amb un
sabor agredolç: satisfet de la
temporada amb el subcampionat, tot i que finalment
no han pogut disputar la
promoció d’ascens perquè la
Real Federación Española de
Fútbol va donar el vist-i-plau
a la reclamació del Viexelles
Amerelles, que finalment ha
disputat la promoció enlloc
de les de la nostra localitat.

“Evidentment he acabat la
temporada enfadat, sobre
tot, per la plantilla. Tots i
totes teníem molta il·lusió.
Teníem a tocar la promoció
i una interpretació jurista
ens ha privat”, ha destacat
Javier Ruiz, que s’ha queixat “sobretot de les formes”
de la Federació espanyola.
Tot i això, Javier Ruiz ha decidit renovar amb la Concòrdia
una segona temporada. “Te
nim una plantilla amb un ni
vell humà extraordinari; es
tic molt content amb aquestes
noies i crec que aquest grup
es mereix una continuïtat”,
valora el tècnic. Ruiz es troba
molt a gust amb la Concòrdia
i la plantilla confeccionada.
La propera temporada el repte que s’ha marcat la Concòrdia és repetir l’èxìt d’enguany
amb una lluita en el tram final
per guanyar la lliga, assolint
finalment el segon lloc amb
62 punts, a tres del campió,
el Palau. El balanç de l’equip
ha estat de 19 victòries, 5 empats i 2 derrotes. “Vaig fer
una reunió amb algunes ju
gadores i vam parlar amb
elles, clarament: el llistó el

Javier Ruiz, al Complex Esportiu Municipal El Turó.

tenim molt alt i ens exigiran
moltíssim”, va apuntar el tècnic, que es marca com a repte
per al proper curs “fer la pro
moció o quedar campiones”.
Ruiz assegura que es mantindrà el gran gruix de l’actual
plantilla i al llarg d’aquestes
setmanes es faran diversos entrenaments per comptar amb
algunes noves jugadores de
cara el proper curs. “Estem
entre els tres millors equips
de Catalunya, és un orgull”,
admet Javier Ruiz.

Jémez puja amb el Palau

D’altra banda, la llagostenca
Estefa Jémez ha pujat amb el
Palau a la Primera Divisió espanyola, la màxima categoria
del futbol sala femení. Les de
la localitat veïna van superar a
la promoció d’ascens el Txantrea. En el partit d’anada, el
resultat va ser d’empat a un
gol. A la tornada, el Palau va
guanyar per 2 a 0 i va assolir
l’ascens. Estefa va fer el primer gol. - José Luis Rodríguez
Beltrán
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ATLETISME

Maribel Íñiguez
i Alejandro
Muñoz, bronzes
Maribel Íñiguez va guanyar
la medalla de bronze al Campionat de Catalunya màster
d’atletisme, que va tenir lloc
a Mollet. L’atleta llagostenca,
que forma part del Club Atlètic Mollet, va assolir el tercer millor temps en la prova
dels 800 metres. També va
prendre part en la prova de
1.500 amb un quart lloc.
D’altra banda, Alejandro
Muñoz va guanyar la medalla de bronze aleví al Campionat de Catalunya en salt
d’alçada. L’atleta del Club
Atlètic Mollet va assolir el
tercer millor registre amb un
salt d’1 metre i 31 centímetres. - J.L.R.B.
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FUTBOL SALA L’EQUIP DE LA LLAGOSTA ES VA SALVAR EN EL PENÚLTIM PARTIT

FUTBOL

El FS Unión Llagostense
aconsegueix la permanència

L’aleví A del CE la Llagosta
guanya la lliga i puja a la
Primera Divisió

El primer equip del Fútbol
Sala Unión Llagostense tornarà a jugar la propera temporada a la Nacional Catalana, la
màxima categoria de la Federació Catalana de Futbol Sala.
El conjunt de la nostra localitat va confirmar la permanència en el penúltim partit de la
lliga. En un enfrontament disputat el 31 de maig al Complex
Esportiu Municipal El Turó,
els de Juan Carlos García van
guanyar per 3 a 2 el Sagrerenc
i van arribar a la darrera jornada completament salvats.
Els gols del FS Unión Llagostense els van marcar David
Soria, Richard Comabella i
Marc Navajas.

Final amb derrota

En el darrer partit, que es va
jugar el 2 de juny a la Llagosta,
el conjunt de la nostra localitat
va caure per 1 a 6 contra el Padre Damián Sagrados Corazones. Els visitants, que s’estaven
jugant el títol de lliga, van ser
molt superiors als locals.
Alberto Joyera es va fer en
pròpia porta el primer gol al
minut 6. Tot just abans, els
llagostencs havien fallat una
ocasió molt clara. El Padre

Aleví A del Club Esportiu la Llagosta.
Alberto intenta superar un jugador del Padre Damián.

Damián va dominar el partit
davant d’un conjunt local que
buscava sorprendre a la contra.
Al minut 9, després d’una
errada defensiva, va arribar el 0 a 2. Abans del descans, els visitants van sentenciar amb dos gols més.
Al minut 2 de la segona part,
Felipe va reduir les distàncies,
però el Padre Damián va fer
dos gols seguits. La segona
part va ser més igualada que
la primera, però els de Juan
Carlos García no van tenir cap
opció de capgirar el marcador.

El sènior A del FS Unión Llagostense ha acabat finalment
en la desena posició amb 27
punts. Els llagostencs han passat de lluitar pel títol de lliga la
temporada 2016-2017 a intentar no baixar durant aquesta
campanya. Els de la nostra
localitat només han superat
tres equips a la classificació.
Pitjor ha estat la temporada
del sènior B, que ha jugat a la
Primera Nacional i que finalment ha perdut la categoria. José Luis Rodríguez Beltrán /
Juanjo Cintas

REGIDORIA TAMBÉ ES POT FER LA MATRÍCULA PER A LES ESCOLES D’INICIACIÓ ESPORTIVA

Obert el període d’inscripció per
assistir al Casal Multiesportiu d’Estiu
El Consell Municipal de
l’Esport Escolar i el Lleure
(CMEELL) i l’Ajuntament organitzaran del 27 d’agost al 7
de setembre el Casal Multiesportiu d’Estiu. L’activitat està
adreçada a infants i joves de 5
a 14 anys. Les inscripcions es
poden fer a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o al web
www.aitevo.com.
El Casal Multiesportiu d’Estiu es desenvoluparà de 9 a
13.30 h. A més, hi haurà servei
d’acollida de 8 a 9 h i de 13.30 a
14.30 h. El preu del Casal és de
65 euros per infant, 10 euros

l’acollida del matí i 10 euros
la de la tarda. Els alumnes de
les Escoles d’Iniciació Esportiva pagaran 60 euros. Hi ha
descomptes per germans inscrits. Les activitats es faran al
Poliesportiu Antonio García
Robledo i al Camp Municipal
de Futbol Joan Gelabert. També es realitzaran excursions.
Tots els participants rebran
una samarreta.

Escoles d’Iniciació

El CMEELL i l’Ajuntament
també han obert el termini
per inscriure’s a les Escoles

d’Iniciació Esportiva per al
curs 2018-2019. Hi ha la possibilitat de practicar futbol sala
(categories benjamí, aleví i infantil), bàsquet (benjamí, aleví i infantil) i voleibol (infantil, cadet i juvenil). Els infants
més petits, de P4 a primer de
Primària, faran iniciació esportiva. El programa del curs
vinent també inclou esport
per a persones amb diversitat
funcional. Les inscripcions es
poden fer a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. La matrícula és de 25 euros i el preu
mensual és de 24 euros. - X.H.

L’aleví A del Club Esportiu la Llagosta s’ha proclamat campió
de lliga. Els llagostencs, entrenats per José Ángel Venero, van
aconseguir el títol en la penúltima jornada després de guanyar
al camp de la Unió Futbol Base Jabac i Terrassa per 3 a 4. L’equip
de la Llagosta ha estat primer al grup 11 de la Segona Divisió i
puja a la Primera Divisió. - J.L.R.B.
CEM EL TURÓ

FUTBOL SALA

El CEM El Turó
va celebrar el
14è aniversari

Sergio Gómez,
subcampió de la
lliga francesa

El Complex Esportiu Municipal El Turó va portar a
terme la setmana del 4 al 10
de juny tota una sèrie d’actes
per celebrar el seu 14è aniversari. Activitats outdoor,
inflables i una gimcana infantil van ser algunes de les
propostes adreçades a les
persones abonades al centre.
Al llarg de la setmana, es
van sumar a les classes habituals tot un seguit de classes especials d’aqua zumba,
zumba pilates, repte fitness,
cardio fight, GAC o body
balance, entre d’altres. Algunes d’aquestes classes es
van fer fan fora del gimnàs,
concretament a la zona de
gespa de la piscina. El dia
9 es van s’instal·lar inflables a la piscina interior i
es va fer una gimcana infantil a la zona exterior.
El CEM El Turó va completar la programació amb un
concurs de pastissos. - X.H.

El llagostenc Sergio Gómez
ha quedat subcampió de la
lliga francesa de futbol sala
amb el Toulon Elite Futsal.
L’equip en el qual milita l’esportista de la nostra localitat
va perdre la final contra el
Kremlin Bicêtre per 3 a 1 a
principis de juny. Sergio Gómez, que juga de porter, ha
renovat per una temporada
més amb el club francès.
CICLISME

Nou repte de José
Luis Fabregat
José Luis Fabregat completarà la costa portuguesa en bicicleta al setembre. És la tercera experiència d’aquestes
característiques per aquest
veí de la Llagosta. Fabregat,
de 71 anys, pretén completar
un recorreug de 2.000 quilòmetres. - J.L.R.B.
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BÀSQUET EL JOVE ESPORTISTA AITOR SANTOLARIA HA ESTAT EL RECEPTOR DE L’AJUT

El nou club de bàsquet de
la Llagosta, becat pel CSD
El Consejo Superior de Deportes (CSD) i l’empresa Cola
Cao van lliurar el 28 de juny
una de les seves beques de
promoció de l’esport base al
llagostenc Aitor Santolaria,
jugador del Club Bàsquet la
Llagosta 2017. En concret, les
beques Vamos del CSD i Cola
Cao aposten per històries de
superació, passió i amistat a
l’esport. Aquest és el cas d’Aitor Santolaria, de 12 anys, que
pateix un trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
(TDAH) i que gràcies al bàsquet ha trobat un grup incondicional d’amics.
El lliurament de la beca va tenir lloc al Pavelló del Complex
Esportiu Municipal El Turó
i va comptar amb la presència de José Manuel Calderón,
jugador dels Cleveland Cavaliers de l’NBA. El Club Bàsquet la Llagosta 2017 va rebre
equipacions, materials i fitxes
federatives.

Aitor, amb Calderón, la seva mare, l’alcalde i el membre de Cola Cao.

D’altra banda, el Club Bàsquet la Llagosta 2017 va organitzar amb èxit la primera
edició del Torneig Vila de la
Llagosta, que va tenir lloc el 9
de juny al Complex Esportiu
Municipal El Turó. El campionat va comptar amb sis
equips i era de categoria cadet.
El primer classificat va ser

el Sant Quirze, seguit del
Collblanc-Torrassa, Bàsquet
Neus, Ciutat Vella 1, Ciutat Vella 2 i Club Bàsquet la
Llagosta 2017. “Vam acabar
sisens, però va ser un bon
torneig. Estem satisfets”, admet la presidenta del club llagostenc, María José García.
- J.L.Rodríguez / J. Cintas

Paula Román, tercera en el Campionat
de Barcelona de la categoria aleví
Paula Román Martí, patinadora de la Llagosta, va aconseguir el cap de setmana del 23
i 24 de juny la tercera posició
en el Campionat de Barcelona de la categoria aleví en la
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modalitat lliure individual. La
competició va tenir lloc a Parets del Vallès. Paula Román
és membre del Club de Patinatge Artístic de Ripollet, la
seva entrenadora és Janet Ruiz

i les coreografies dels seus
programes són del patinador
mundialista Llorenç Álvarez.
La patinadora de la Llagosta participarà aquest mes al
Campionat de Catalunya.

I

Juliol 2018

FUTBOL

Araceli Bujalance, nova presidenta
del Club Esportiu la Llagosta

Araceli Bujalance, de 37 anys,
és la nova presidenta del Club
Esportiu la Llagosta. Bujalance, que encapçala una directiva nova formada per pares
i mares de jugadors del club,
té dos fills en el futbol base
de l’entitat i pren el relleu en
el càrrec de Susanna Castro.
Fa unes setmanes que la nova
directiva va posar-se al capdavant del CE la Llagosta després de la marxa de l’anterior.
La directiva està formada per
Dayana Carballo, secretària; Santiago Chacón, vice-

president; i Mónica Oliveira,
tresorera. “Som un grup de
pares i mares que volem ti
rar endavant el club”, explica
Bujalance, que admet que “te
nim molta feina perquè hem
agafat el club en un moment
que just acaba la temporada i
hem de preparar la propera”.
L’objectiu de la nova directiva
és “potenciar el futbol base”,
diu Bujalance, que assegura
que es marquen com a fita
crear equips en totes les categories, ja sigui de futbol 7 i
futbol 11. - J.L. Rodríguez

Marina Millán, cinquena amb
Espanya d’handbol platja
Marina Millán va ser cinquena al Campionat d’Europa juvenil d’handbol platja
amb Espanya. L’Europeu va
tenir lloc la setmana passada
a Montenegro. Espanya va
passar la fase de grups amb

un ple de victòries. En quarts
de final, va perdre contra Alemanya i va lluitar per quedar
al cinquè lloc, que finalment
va assolir després de guanyar
contra Croàcia i Rússia. Hongria va ser la campiona.

Viu l’estiu
La Llagosta 2018

Juliol
5, 12
19 i 26
Dijous

De 19 a 20 h
TALLER
D’ANGLÈS
PER A VIATGERS

Nocions bàsiques per a
defensar-nos en anglès durant
les vacances.
Places limitades.
Informació i inscripcions
a la Biblioteca.
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la
Llagosta i Llagosta Language
Center.
A les 22 h
CINEMA
7
Dissabte A LA FRESCA
Guardianes de la galaxia Vol.2
Lloc: Parc Popular
A les 18 h
11 TALLER
Dimecres INFANTIL
Fem un marc original per a
la teva foto de l’estiu!
Vine, et farem una foto i
dissenya el marc per posar-la!
Activitat recomanada a
partir de 6 anys.
Informació i inscripcions
a la Biblioteca.
Lloc: Sala infantil de la
Biblioteca
Organitza: Biblioteca de la
Llagosta

12

Dijous

A partir de les 19 h
ESPORTS
ALTERNATIUS
AL CARRER

Lloc: Parc Popular
Organitza: CMEELL
A les 18 h
14 SALTATS
Dissabte COLOURS
FESTIVAL 4
Venda de packs (6 bossetes
de colors i consumició) a la
seu de Saltats, a Tejanos 85 i
a Chic-itines. Preu 6 euros.
Lloc: Plaça de la Sardana
Organitza: Saltats

A les 22h
CONCERT
Amb Misery, Ansiolitikos,
Desenfreno i Víctimas de la
suciedad.
Lloc: Parc Popular
Organitza: La Llagosta Brava
A les 12 h
15 FI DE CURS I
Diumenge EXHIBICIÓ DE
BALLS
Lloc: Centre Cultural
Organitza: La Llagosta Club
de Ball

24 H DE FUTBOL
14 i 15 SALA CD LA
Dissabte i CONCÒRDIA
Diumenge
Lloc: Poliesportiu Antonio
García Robledo
Organitza: CD la Concòrdia
A les 16.30 h
CINEMA
Dimecres INFANTIL

18

Capitán calzoncillos:
su primer peliculón.
Amb crispetes i aire
condicionat!
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la
Llagosta

19

Dijous

A les 11 h
DESIG PER(Z)
ONES, ACCIÓ
ARTÍSTICA

A càrrec de Les Mireies
Amb motiu del Dia de
l’orgull LGTBI.
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Regidoria d’Igualtat
A partir de les 19 h
ESPORTS ALTERNATIUS
AL CARRER
Lloc: Parc Popular
Organitza: CMEELL
A les 20 h
21 XIII CERTAMEN
Dissabte «LA GUITARRA Y
EL PUEBLO»
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Unió Musical La
Flamenca

A les 22 h
CINEMA A LA FRESCA
Tadeo Jones 2: El secreto del
Rey Midas
Lloc: Parc Popular

Activitats
permanents
Fins al
19 de
juliol

MOSTRA DE
TURISME
JUVENIL

De 17 a 20 h (de dilluns
a dijous), i de 10 a 13 h
(dimecres)
Guies de viatges,
mapes, informació
sobre parcs naturals,
viatges en família,
parcs temàtics, ciutats,
comunitats autònomes i
països.
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Servei d’Informació
Juvenil

Fins al
27 de
juliol

PATIS OBERTS
A LES ESCOLES
LES PLANES
I JOAN
MARAGALL

De 18 a 21.30 h de
dilluns a divendres
Vine a jugar i fer esport!

Fins al
31 de
juliol

EXPOSICIÓ DE
GUIES
DE VIATGE

Vine a buscar la guia per
a les teves vacances!
Amb el suport del
Departament de Cultura
de la Generalitat.
Lloc: Sala d’Adults de la
Biblioteca
PORTEM EL
FONS MARÍ A LA
BIBLIOTECA!
Col·labora amb nosaltres
per crear el fons del mar
a la sala infantil.
Organitza: Biblioteca de
la Llagosta

Campus

Fins al 10
d’agost
i del 27
d’agost
al 7 de
setembre

CAMPUS
D’ESTIU 2018
- Campus:
Matí de 9 a 13 h
Tarda de 15 a 17 h
- Servei Acollida:
Matí de 8 a 9 h

Migdia de 13 a 14 h
Tarda de 17 a 18 h
- Servei Menjador de 13 a 15 h
*La contractació del
servei és per setmanes.
Lloc: Complex Esportiu
Municipal El Turó

Fins al
31 de
juliol

CAMPUS
TECNIFICACIÓ DE
FUTBOL
CE LA LAGOSTA

De 9 a 13.30 h de
dilluns a divendres
Lloc: Camp Municipal de
Futbol Joan Gelabert
Organitza: CE La Llagosta
CASAL
Del 27
MULTIESPORTIU
d’agost
D’ESTIU
al 7 de
De 9 a 13.30 h
setembre
Servei d’acollida de 8 a
9 h i de 13.30 a 15 h
Inscripcions fins al 24
d’agost a l’OAC i al
web www.aitevo.com
Lloc: Poliesportiu
Antonio García Robledo
i Camp Municipal de
Futbol Joan Gelabert
Organitza: CMEELL

22

Esports

FESTA DE L’ESPORT

Festa de l’Esport. El Joventut Handbol la Llagosta, el Club Esportiu la Llagosta i el Complex Esportiu Municipal El Turó van
fer aquest any activitats en el marc de la Festa de l’Esport de la
Llagosta, que es va desenvolupar els dies 16 i 17 de juny.
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FUTBOL

ESPORT ESCOLAR

El Viejas Glorias,
eliminat de la
Copa

Acaben les jornades
multiesportives

El CD Viejas Glorias es va
quedar a les portes de la final
de la Copa de la Federació
Vallès-Maresme. Els llagostencs van perdre el 10 de juny
en la tanda de penals la semifinal contra el Pomar i es van
acomiadar de la temporada
El Viejas Glorias va presentar-se al camp del Pomar
amb tan sols onze jugadors
de camp. Tot i això va mostrar un alt nivell de joc. Al
minut 41 del partit, Alonso
Rodríguez va ser expulsat
per doble targeta groga. En
la tanda de penals, els llagostencs van perdre 5 a 3.
Amb la derrota en semifinals, el club tanca la temporada 2017-2018 i ja prepara el
nou curs a la Primera Divisió. - J.L.R.B.

Els alumnes de sisè de Primària de les escoles de la
Llagosta van participar el
15 de juny en una jornada
multiesportiva organitzada
per l’Ajuntament. Els estudiants van realitzar diverses
activitats al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert
i al Pavelló Antonio García

Robledo amb monitors de les
Escoles d’Iniciació Esportiva. Aquesta va ser la darrera
jornada multiesportiva del
curs 2017-2018. Aquest any,
han gaudit d’aquesta activitat els escolars de P5, segon,
quart i sisè de Primària. Tots
van rebre posteriorment el seu
corresponent diploma. - J.C.

Agenda

JULIOL
CAMPUS D’ESTIU.
Fins al 10 d’agost i del 27 d’agost al
7 de setembre.
De 9 a 13.30 h i de 15 a 17 h
Servei d’acollida de 8 a 9 h, de 13 a
14 h i de 17 a 18 h
Servei de menjador de 13 a 15 h
La contractació del servei és per
setmanes.
Complex Esportiu Municipal El Turó.
XVIII CONCURS ESTATAL DE
FOTOGRAFIA.
El Foto-Club la Llagosta ha convocat
el 18è Concurs Estatal de Fotografia.
El termini de presentació d’obres
finalitza el 24 de setembre. Les
obres es poden presentar a Can
Pelegrí, al web yolomando.com o
per correu, a l’apartat de correus 32
de la nostra localitat.
MOSTRA DE TURISME.
A la Mostra es poden trobar guies
de viatges, mapes, informació
sobre parcs naturals, viatges en
família, parcs temàtics, ciutats
i comunitats autònomes, entre
d’altres publicacions.
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Fins al 19 de juliol, a Can Pelegrí.
Servei d’Informació Juvenil.

7l dissabte

FESTA EN HONOR A SANTIAGO
APÒSTOL.
Processó des de la seu d’Alborada
fins a l’Església de Sant Josep, on
es farà la missa en honor a Santiago
Apòstol.
Tot seguit, tornada fins a la seu
d’Alborada, on tindrà lloc un
aperitiu per a les persones assistents
a l’activitat.
A partir de les 18.30 h.
Agrupación
Cultural
Galega
Alborada.

7 i 8l dissabte i diumenge

FESTIVAL FI DE CURS DE L’ESCOLA
DE DANSA LA ROOM DE LA
LLAGOSTA.
A les 17 i a les 19 h, al Centre
Cultural.
Escola de Dansa la Room.

13l divendres

DISCO ROLLER.
De les 19 a les 23 h, al pati de l’Escola
Joan Maragall.
Club Patí la Llagosta.

14l dissabte

SORTIDA GEGANTERA.
La Colla Gegantera de la Llagosta
participarà a la 29a Trobada
Gegantera del Poble Sec.
A partir de les 18 h, a Barcelona.

25l dimecres

CAPTACIÓ DE SANG.
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la plaça
d’Antoni Baqué.
Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

AGOST

CASAL MULTIESPORTIU D’ESTIU.
Del 27 d’agost al 7 de setembre. De
9 a 13.30 h. Servei d’acollida de 8 a 9
i de 13.30 a 15 h
Inscripcions obertes a l’OAC i al web
www.aitevo.com.
Al Poliesportiu Antonio García
Robledo i Camp Municipal de
Futbol Goan Gelabert. CMEELL.

Tota la informació sobre els
actes de la programació
Viu l’estiu 2018
la trobareu a la pàgina 21

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

I
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Farmàcies
de guàrdia
5 juliol
VILA
6 - 12 juliol
CARRERAS ARBAT
13 - 19 juliol
CALVO SÁNCHEZ
20 - 26 juliol
CARRERAS ARBAT
27 juliol - 2 agost

CatSalut Respon 061

CALVO SÁNCHEZ

Can Pelegrí

93 545 15 40

Biblioteca

93 545 15 41

3- 9 agost
CARRERAS ARBAT

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

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
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Entrevista
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Fem Poble per Xavi Herrero

Maricel (Montserrat García)
47 anys. Acaba de publicar Divino Bolero, un
disc amb deu temes, cinc d’ells inèdits, que ja ha
presentat a la Llagosta. Com a cantant del duet Mar
i Cel, continua també amb la seva carrera musical a
nombroses sales de ball, a casals d’avis i a clubs de
ball d’arreu de Catalunya.

“M’agrada estar
amb la gent i
connectar amb
ells”
Per què et dediques al món
de la música?
Sempre m’havia agradat
ballar molt a l’escola, però
cantar mai. Per casualitat,
Juanjo Maestre, també de la
Llagosta, anava amb un cosí a
tocar a unes festes a Barcelona
i li van comentar «per què no
poseu una noia, que serà més
xulo amb una veu femenina».
Va començar a fer proves i em
vaig quedar jo. Vaig començar
a cantar amb ell. Sense tenir
feina, vam comprar equips, a
invertir i va sortir bé.
I com van ser els inicis?
Vam començar a treballar
amb el fotògraf d’Elegance, el
Salva, fent les comunions, les
festes,... El Salva li deia sempre
al Juanjo, “digue-li que es
mogui una mica”, perquè no
em movia, em feien mal els
dits dels peus de la tensió.
Ara no, ara m’has de buscar
a veure a on estic, pujo a
l’escenari, baixo, em fico amb
la gent. Jo sempre ho dic, sóc
una cantant, però no de les
que estan en una orquestra a
sobre de l’escenari i punt, no,
m’agrada estar amb la gent i
connectar amb ells.

Com ha estat la teva
trajectòria?
Després de la formació amb
el Juanjo, vaig seguir amb
un altre company i ara estic
amb el Kike, formant el duet
Mar i Cel. Treballem en sales
de ball i també als casals dels
avis. Aquí, a la Llagosta, venim
alguns diumenges, de tant
en tant. A mi m’agrada que
la gent em trobi a faltar, que
digui ostres, que bé que està
aquí la Montse. Si et veuen
moltes vegades és sempre el
mateix i cal estar un temps
sense anar-hi.

següent esglaó és el projecte
dels disc Divino Bolero. A mi
m’agrada molt cantar de
tot, però la gent també et
comenta: «que bonito que
cantas el bolero». Quan veus
a la gent que quan acabes de
cantar continuen agafades, és
que el que estan escoltant els
hi agrada i volen més.

“M’agrada cantar
de tot, però la
gent et comenta:
que bonito que
cantas el bolero”

Un bolero és tot sentiment.
Sí, sí, jo he plorat cantant
boleros. Fa poc vaig anar a
veure a Pancho Céspedes
i em va fer plorar, i ara no
té una gran veu, però no la
necessita. A la gent li agrada
molt el bolero, i si havíem
de fer un treball, què és el
que impressiona a la gent?
El bolero? Doncs tirem cap al
bolero. Avui molts cantants
fan boleros, David Bisbal,
Bustamante, Chenoa,..., el que
passa és que li diuen balada,
que queda més modern.

I ara inicies un nou projecte.
Sí. Arriba un punt que el món
de les sales ja el coneixem, ja
sabem el que hem de fer, què
vol la gent,..., i decidim fer un
pas més. Pugem un esglaó i el

Com ha estat el procés de
gravació?
Vam començar l’any passat
abans de l’estiu. Primer vam
buscar compositors, perquè
al disc hi ha deu temes, cinc
són cançons conegudes com

Paraules d’amor, Como una
ola, Si tú me dices ven,..., però
els altres són temes inèdits.
Hem buscat compositors,
que ens fessin cançons, que
agradin, que t’arribin, que et
sentis identificat,...

“ M’han ofert el
que he volgut,
sense demanarme res a canvi”
Tenim Eres un monumento,
d’Ángel Saez de Benito,
d’Egea (La Rioja), que va
morir fa dos anys. Jo la tenia
perquè me la va passar un
familiar seu. És un tema que
agrada molt, perquè és molt
clàssic. A l’agost, marxem a
Egea a fer el vídeoclip de la
cançó. També vam trobar
María José García, que és
compositora de cantants
més coneguts i em va oferir
diversos temes. He tingut
la sort d’estar envoltada de
gent que m’han ofert el que
he volgut sense demanar-me
res a canvi, només defensar
la seva cançó. De María José

García, vaig escollir tres
temes: No tienes remedio, que
és el primer tema que vam
fer per veure com responia
la gent, després el single Ni
un minuto más i la estrella
de María José, que és Si no te
amara, que ja té vídeoclip. El
darrer tema és més modern.
Vaig conèixer a José Naranjo a
una gala benèfica, fent rumba
i ell m’ha fet El bolero de
Leticia, que cantem en duet.
Leticia era la seva parella, que
va morir fa poc més d’un any.
Com va la promoció de
Divino bolero?
Això és com un nen, el portes
a la panxa i, quan neix, és el
moment d’ensenyar-lo. Ja
tenim el primer treball i, ara,
el presentem, com va ser
aquí a la Llagosta, al costat de
quatre artistes de bandera.
Va ser espectacular, no ens
esperàvem que vingués tanta
gent a la festa de La Llagosta
Club de Ball. El disc també
l’hem presentat a Santander,
d’on és María José García.
Podeu
llegir
aquesta
entrevista
ampliada
a
www.08centvint.cat

