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Els veïns i les veïnes de la Llagosta 
segueixen mostrant la seva solidaritat 

En algunes de les pàgines 
d’aquesta edició del  
08centvint s’explicaran més 
detalla dament algunes de les 
darreres accions solidàries 
que s’estan portant a terme a 
la nostra localitat. La Murga 
va recollir durant la Festa 
Major més de 2.300 euros, que 
es destinaran a la investigació 
sobre l’ELA a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron de Barcelona.

 

La Policia Local de la Llagosta 
s’ha sumat a la campanya 
d’escuts solidaris, mentre que 
la Colla Gegantera ja està 
preparant una nova edició 
de la Zumba Gegant, que es 
dedicarà a la Marató de TV3. 
A més, aquest mes d’octubre, 
es farà la quarta Caminada 
contra el càncer. L’any passat, 
amb aquesta iniciativa es 

La ciutadania de la Llagosta continua donant 
mostres de la seva solidaritat. Ja sigui mitjançant 
entitats o a títol individual són nombroses les 
accions de cooperació que es porten a terme a 
la nostra localitat al llarg de l’any. Tot seguit, es 
repassaran algunes d’aquestes activitats que s’han 
fet a la Llagosta durant el darrer any i que han tingut 
una gran resposta per part dels veïns i veïnes. 

En el darrer any s’han 
portat a terme moltes 
accions a la nostra 
localitat

van recollir 1.150 euros, que 
van ser lliurats a la Fundació 
Oncovallès.  
També en aquest 08centvint es 
recull el balanç de la darrera 
captació de sang realitzada a 
la Llagosta, una mostra més 
de la solidaritat de la nostra 
població. L’Escola Gilpe s’ha 
sumat també amb una cam-
panya anual de donacions de 
sang.  
La recollida de taps, que 
porta a terme una veïna, Nuri 
Molina, és un altre exemple 
de la Llagosta que sempre està 
disposada a col·laborar. 
Durant el darrer any, 
Aspayfacos, l’entitat que aplega 
els familiars de persones amb 
diversitat funcional, va posar a 
la venda un calendari solidari. 
També, amb més de 1.300 
euros recaptats, es va fer la 
campanya Junts per l’ELA, 
gràcies a les col·laboracions 
de la Murga, La Llagosta 
+ Activa, El Pícaro Teatro, 
l’Associació de Comerciants 
i Serveis (ACIS) i alguns 
comerços. 

Al desembre, les entitats de 
voluntariat Rems i el Far van 
fer possible una nova edició 
del Gran Recapte d’Aliments 
a la Llagosta, que es va saldar 
amb 3.150 quilos d’aliments. 

També al desembre, van ser 
moltes les entitats que van 
fer actes solidaris. Aquesta 
és l’època de l’any que aplega 
més iniciatives d’aquest tipus. 

L’Asociación Rociera Andaluza 
va recollir d’aliments durant el 
Festival de Nadales, mentre 
que la Unión Musical la 
Flamenca  va recaptar prop de 
10.200 euros per a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. 
A més, Ràdio la Llagosta, 
amb el suport de Rems, va 
organitzar la Ràdio Marató 
Solidària per recollir joguines 
per a famílies necessitades de 
la Llagosta. 
El Joventut Handbol va 
obtenir més de 400 euros 
per a la Marató de TV3 i, 
abans, durant la presentació 
dels seus equips, va fer una 
recollida de productes per al 

Banc d’Aliments. L’AMPA de 
l’Escola Les Planes també va 
recollir joguines per a Rems. 
Al maig, els Saltats van muntar 
el Festival de la Diversitat i van 
donar 400 euros a Aspayfacos. 
El Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) va destinar 
a Rems els diners que va 
aconseguir durant la sisena 
edició de la Festa de la Rosa de 
la Llagosta.
A més, l’Ajuntament ha 
fet accions solidàries o de 
cooperació, com el conveni 
amb la Fundació Oncovallès 
o la col·laboració amb l’es-
ta da durant l’estiu d’infants 
sahrauís. - 08centvint

El mes de desembre 
és l’època de l’any que 
aplega més iniciatives 
solidàries

Activitat Organitzador Causa solidària
Activitats Festa Major La Murga Investigació ELA

Escuts solidaris Policia Local Càncer infantil

Zumba Gegant Colla Gegantera Marató de TV3

Caminada contra el càncer Gloria González Càncer

Captació de sang Banc de sang / Escola Gilpe Reserves de sang

Recollida taps de plàstic Nuri Molina Malalties infantils 

Campanya Junts per l’ELA
Activitats diverses

La Murga, La Llagosta + Activa, El Pícaro 
Teatro, ACIS i diversos comerços Investigació ELA

Gran Recapte d’Aliments Rems, el Far Recollida d’aliments

Festival de Nadales Asociación Rociera Andaluza Recollida d’aliments

Zambomba flamenca Unión Musical la Flamenca H. San Joan de Déu

Activitats diverses Joventut Handbol la Llagosta Marató TV3 i R. d’aliments

Festival de la Diversitat Saltats Aspayfacos

Festa de la Rosa PSC Rems

Recollida joguines AMPA Escola les Planes Recollida joguines

Ràdio Marató Solidària Ràdio la Llagosta i Rems Recollida joguines

Un any d’activitats solidàries
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GENT GRAN   LA PRINCIPAL NOVETAT ÉS UNA ACTIVITAT SOBRE L’ENVELLIMENT SALUDABLE

Operaris de l’Administrador 
d’Infraestructures Ferrovià-
ries (Adif) han instal·lat una 
nova tanca al terme muni-
cipal de la Llagosta, entre el 
carrer del Montseny i la línia 
ferroviària R2 (Barcelona-

Maçanet). Aquesta actuació 
s’ha portat a terme després 
que fos reclamada en diverses 
ocasions per l’Ajuntament de 
la Llagosta. La tanca ha estat 
col·locada en tot el tram del 
carrer del Montseny. - J.C. 

OBRES

L’Adif instal·la una nova 
tanca al costat de la
línia ferroviària R2

En marxa els tallers del 
nou curs al Casal d’Avis
Aquesta setmana ha començat 
un nou curs d’activitats per 
a les persones grans al Casal 
d’Avis de la Llagosta. La pro-
gramació de cursos i tallers es 
desenvoluparà fins al mes de 
maig. 
Un any més, els usuaris del 
Casal d’Avis podran assistir a 
un taller d’entrenament de la 
memòria, al d’acolorir man-
dales, al grup de lectura Lle-
gim i compartim, al taller Mi-
rar, llegir, pensar i imaginar, 
al de dibuix i pintura, al de 
treballs manuals, al de teatre 
amb el grup l’Alegria de viure, 
al de gimnàstica i al Volun-
tariat per la llengua. Aquest 
any, com a novetat, s’incorpo-
ra el taller Envellir bé, viure 
amb vitalitat. Què és envellir 
bé?, Què és més important a 
l’hora d’envellir: la herència o 
l’ambien t? Podem intervenir 
sobre el nostre propi envelli-
ment? Sobre aquestes i altres 

qüestions es reflexionarà en 
aquest taller. Com arribar a 
una longevitat positiva i salu-
dable amb la posada en pràc-
tica d’una serie de comporta-
ments i hàbits saludables. És a 
dir, optimitzar les capacitats 
físiques mentals, afectives i 
socials de forma que inter-
vinguin favorablement en el 

desenvolupament personal 
in dividual i la satisfacció amb 
la pròpia vida. Totes les acti-
vitats són gratuï tes i tindran 
una periodicitat trimestral. El 
primer trimestre finalitza rà el 
14 de desembre; el segon anirà 
del 7 de gener al 12 d’abril i el 
tercer, del 24 d’abril al 24 de 
maig. - Juanjo Cintas

Taller de pintura i dibuix del Casal d’Avis.

SOCIETAT

La quarta Caminada contra 
el càncer de mama se cele-
brarà el diumenge 28 d’oc-
tubre. La sortida serà a les 
10 h des de la plaça d’Antoni 
Baqué. La llagostenca Gloria 
González organitza de nou 
aquest esdeveniment que, a 
més de sensibilitzar sobre la 
malaltia, recaptarà fons per 
a la Fundació Oncovallès. 
El donatiu pel dorsal és de 

cinc euros. A més del 28 
d’octubre, els dorsals estaran 
disponibles el dia anterior du-
rant la Cursa de Gegantes que 
organitza la Colla Gegantera 
de la Llagosta, que aquest any 
se suma a la campanya con-
tra el càncer de mama. Glo-
ria González instal·larà un 
estand informatiu al carrer 
de l’Estació a partir de les 16 
hores. - X.H. 

La Caminada contra el càncer 
de mama, el 28 d’octubre

El Banc de Sang va aconseguir 
86 donacions en la captació 
que va portar a terme al Casal 
d’Avis de la Llagosta el dia 6 
de setembre. Catorze persones 
més es van apropar a la unitat 

La darrera captació de sang se salda 
amb 86 donacions i 22 nous donants

mòbil del Banc de Sang, però 
no van poder donar sang per 
diversos motius. 
Durant la jornada, 22 perso-
nes van donar sang per pri-
mera vegada. Tant el Banc de 

Sang com el grup de donants 
de la Llagosta han fet un ba-
lanç molt positiu de la capta-
ció, sobretot pel nombre de 
noves persones donants que 
s’hi va registrar. - X. Herrero 
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El curs escolar 2018-2019 va 
començar el 12 de setem-
bre amb total normalitat a 
la Llagosta. Als centres edu-
catius de la nostra locali-
tat s’han matriculat més de 
2.300 alumnes. Aquest any, es 
mantenen les sis línies de P3. 
L’Escola Sagrada Família 
compta amb 385 alumnes; el 
Joan Maragall, amb 425; les 
Planes, amb 367; i la Gilpe 
amb 219. En Educació Secun-
dària Obligatòria, la Balmes té 
129 estudiants, i l’Institut Ma-
rina, 482. A més, aquest darrer 
centre compta amb 72 alum-
nes matriculats en Batxillerat 
i un centenar en Cicles Forma-
tius de Grau Mitjà i Superior. 

Escoles bressol
En Educació Infantil, l’Es-
cola Bressol Municipal Cu-
cutras té 107 alumnes i la 
guarderia Niu Blau, 22. 
El Centre de Formació de Per-
sones Adultes de la Llagosta 
també ha començat ja un nou 
curs acadèmic. 

ENSENYAMENT   MÉS DE 2.300 ESTUDIANTS ES MATRICULEN ALS CENTRES LOCALS 

El curs escolar comença 
amb normalitat a la Llagosta

La Llagosta va celebrar la Dia-
da amb la hissada de la Senye-
ra a l’edifici de l’Ajuntament. 
Posteriorment, va tenir lloc 
la 30a edició de l’Homenat-
ge a Catalunya a l’escenari de 
la plaça d’Antoni Baqué. Els 
actes van tenir lloc durant la 
darrera jornada de la Festa 
Major.
Enguanya, l’encarregat d’his-
sar la bandera catalana va ser 
el president de la Colla Ge-
gantera de la Llagosta, Pablo 
Martín. L’acte va començar 
prop de les 11.45 hores amb un 
gran nombre de veïns i veïnes 
de la localitat. La hissada de 
la Senyera es va fer acompa-
nyada de la interpretació dels 
Segadors En acabar la hissada 
de la Senyera, es va celebrar el 

La Llagosta va celebrar la Diada
amb la hissada de la Senyera

POLÍTICA   DESPRÉS, VA TENIR LLOC LA TRENTENA EDICIÓ DE L’HOMENATGE A CATALUNYA

30è Homenatge a Catalunya a 
l’escenari de la plaça d’Antoni 
Baqué. L’homenatge va comp-
tar amb l’actuació de la Colla 
Gegantera de la Llagosta, l’Es-
bart Dansaire Sant Marçal de 
Cerdanyola, la Casa de Anda-

lucía de la Llagosta, el Centro 
Aragonés de Mollet y Comar-
ca i el Grup Ball de Gitanes de 
la Llagosta. Aquesta darrera 
entitat va ser l’organitzado-
ra de l’activitat. - José Luis 
Rodrígue z Beltrán

Els edils presents a l’acte d’hissada de la Senyera. 

Entrada a l’Escola Joan Maragall el 12 de setembre.

Als centres escolars de la Lla-
gosta les vacances de Nadal 
seran del 22 de desembre al 
7 de gener, i les de Setmana 
Santa, del 13 al 22 d’abril. Els 
dies festius seran el 12 d’octu-
bre, l’1 de novembre, el 6 i el 8 
de desembre i l’1 de maig. La 
festa local serà el 19 de març. 
Els tres dies de lliure disposi-

ció seran el 2 de novembre, el 
7 de desembre i el 18 de març. 
A més, hi haurà un dia festiu 
de lliure elecció, que serà el 4 
de febrer a la Safa, les Planes, 
el Joan Maragall i l’INS Mari-
na, i el 10 de juny a la Gilpe, 
a l’Escola Bressol Municipal 
Cucutras, a l’Escola d’Adults 
i a la Balmes. - Juanjo Cintas
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ENSENYAMENT

Diego Pedra, a la categoria lliure, i Rosalía Niñá, al tema la 
Llagosta, han estat els guanyadors del 18è Concurs Estatal de 
Fotografia organitzat pel Foto-Club la Llagosta, amb la col-
laboració de l’Ajuntament. El veredicte del jurat i el lliurament 
de premis va tenir lloc dissabte al Centre Cultural. - X.H.

La Fundació Pere Tarrés pres-
tarà el servei de gestió i fun-
cionament de l’Escola Bressol 
Municipal Cucutras fins al 
curs 2023-2024. L’Ajuntament 
de la Llagosta va aprovar per 
unanimitat el 3 de setembre 
en un ple extraordinari el 
contracte de gestió de l’escola 
bressol municipal, que es va 
formalitzar el 27 de setembre. 
La gestió de la guarderia Cu-
cutras va ser adjudicada a la 
Fundació Pere Tarrés, que 
va ser l’empresa que va obte-
nir una puntuació més alta 

en el procés de licitació i que 
ja gestionava el servei des de 
feia anys. La regidora d’Edu-
cació, Mireia Egea, va remar-
car que “la Fundació Pere 
Tarrés ha estat la que ha 
sumat més punts, perquè és 
la que presenta un projecte 
educatiu que els tècnis han 
valorat més adient per als in-
fants de la nostra localitat”. 
El contracte, per un import de 
2.248.873,20 euros, serà efec-
tiu entre l’inici del curs 2018-
2019 i la finalització del 2023-
2024. - J.L. Rodríguez Beltrán

La Murga va recaptar 2.386,81 
euros durant la campanya so-
lidària realitzada la passada 
Festa Major. Aquests diners es 
destinaran a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron per a la inves-
tigació sobre l’ELA (Esclerosi 
Lateral Amiotròfica). La Mur-
ga va recollir donatius durant 
la Cercavila Canalla que va 
organitzar pels carrers de la 
Llagosta el dia 7 de setembre.

Murga Tapa
També va aconseguir diners 
durant els actes que va mun-
tar durant la Festa Major, com 
la Paella Popular, la Diada in-
fantil, el Concurs de truites 
i el rom cremat de les hava-
neres. A la Murga Tapa, que 
es va fer amb la col·laboració 
dels establiments  hosta-
lers Donde El Pepe i Vostra 
Vite, va obtenir 1.093 euros. 

SOLIDARITAT   L’ENTITAT VA RECAPTAR ELS DINERS DURANT LA PASSADA FESTA MAJOR

La Murga recull més de 
2.300 euros per a l’ELA

Els responsables de la Murga 
podrien organitzar propera-
ment un altre acte per aug-
mentar la xifra recaptada. 
La intenció del grup és poder 
lliurar els diners personalment 

a la Llagosta a un responsable 
de l’Hospital de la Vall d’He-
bron. Si això no fos possible, 
una representació de la Murga 
es desplaçaria a l’hospital per 
fer la donació. - Juanjo Cintas

Alguns dels membres de la Murga durant la Festa Major. 

CULTURA

Unes 150 persones participen
a la Diada de la Bicicleta
Unes 150 persones van par-
ticipar el 23 de setembre en 
una nova edició de la Diada 
de la Bicicleta. L’activitat va 
tenir lloc durant el matí amb 
sortida i arribada al Parc Po-
pular i va constar d’un circuit, 
no competitiu, pels carrers de 
la nostra localitat. L’activitat 
estava emmarcada dins de la 
Setmana Europea de la Mobi-
litat.

BTT Bikers
La sortida va tenir lloc a les 
10.30 h des del Parc Popular 
i la marxa va comptar amb 
participants de totes les edats. 
L’Ajuntament va organitzar un 
any més aquesta activitat, que 
va comptar amb el suport dels 
BTT Bikers de la Llagosta. “És 
una activitat familiar, ja prou 
consolidada a la Llagosta des 
de fa molts anys”, va explicar 
el regidor d’Esports, Jordi Ji-

MEDI AMBIENT   ELS BTT BIKERS DE LA LLAGOSTA VAN COL·LABORAR EN L’ACTIVITAT

ménez, que va remarcar la xi-
fra de participants: “és un dia 
amb una temperatura pròpia 
d’estiu i hem aconseguit con-
solidar la participació d’an-
teriors edicions; és un èxit”. 
En acabar la bicicletada, les 

activitats van seguir al Parc 
Popular amb un circuit d’ha-
bilitats dels BTT Bikers. A 
més, cada participant va rebre 
un obsequi amb una bossa 
amb una carmanyola. - José 
Luis Rodríguez

ENSENYAMENT

L’Escola Municipal de Músi-
ca de la Llagosta ha comen-
ça el curs 2018-2019 amb 
un centenar d’alumnes. Les 
matriculacions encara es-
tan obertes fins a cobrir les 
places lliures. Les persones 
interessades poden passar a 
demanar informació per la 
mateixa escola, situada a la 
tercera planta de Can Pelegrí. 
Respecte al curs passat, hi ha 
dues novetats, s’han introduït 
classes de violoncel i una ac-
tivitat anomenada Música en 
família, per a infants fins a 
tres anys.  La resta de l’oferta 

formativa inclou  música i mo-
viment per als infants de P4 
fins a segon de Primària, així 
com per als infants amb ne-
cessitats educatives especial s, 
formació bàsica per a infants 
a partir de segon de Primà-
ria fins a adults, llenguatge 
musical, coral i instruments. 
L’oferta es complementa amb 
el programa Música a mida. 
En aquest cas hi ha classes 
d’instrument, llenguatge mu-
sical i les corals Petits Oxalai-
res, Oxalaires i Oxalà. A més, 
hi ha conjunts instrumentals 
per projectes. - J.C.

L’Escola de Música inicia el curs 
amb un centenar d’alumnes

Un moment de la Diada de la Bicicleta. 
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La Fundació Pere Tarrés 
continua amb la gestió
de la guarderia Cucutras
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Dos agents, amb els escuts solidaris.

La Policia Local de La Llagos-
ta s’ha sumat a la campanya 
d’escuts solidaris per recap-
tar fons per a l’Hospital Sant 
Joan de Déu amb la finalitat 
d’aconseguir crear el Pedria-
tic Cancer Center Barcelona, 
el centre oncològic més gran 
d’Europa, que compta amb 
un pressupost de 30 milions 
d’euros. 

Donatiu de quatre euros
Els agents llagostencs oferei-
xen els escuts solidaris a canvi 
d’un donatiu de quatre euros, 
que es destinaran a aquesta 
iniciativa. Els escuts es poden 
adquirir a la Comissaria de la 
Policia Local i als establiments 
col·laboradors, que tenen un 
distintiu a les seves portes. 
Els escuts solidaris han estat 
impulsats per les policies lo-
cals de Caldes de Malavella, 
Hostalric i Sant Celoni i ja són 

SOLIDARITAT    ELS DINERS ES DESTINARAN A UN NOU CENTRE ONCOLÒGIC DE BARCELONA

La Policia Local se suma a la 
campanya d’escuts solidaris

La Festa de la Rosa del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, 
que es va celebrar el 23 de se-
tembre a Gavà, va comptar 
amb l’assistència de més de 
230 veïns i veïnes de la Lla-
gosta. L’Agrupació del PSC de 
la Llagosta va muntar quatre 
autocars per desplaçar-se a 
aquest acte. 

Més de 230 llagostencs,  
a la Festa de la Rosa

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, i el primer secretari 
del PSC de la nostra localitat, 
Antonio Rísquez, també hi 
van anar. La Festa de la Rosa 
va comptar amb les interven-
cions dels ministres Meritxell 
Batet i José Luis Ábalos i del 
primer secretari del PSC, Mi-
quel Iceta. - J.C.

moltes les policies locals d’ar-
reu de Catalunya i de la resta 
d’Espanya que s’han anat ad-
herint a la campanya. 
El 30 d’agost, els impul-
sors d’aquesta iniciativa ja 
havien recollit 100.000 eu-
ros, que van ser lliurats a 
l’Hospital Sant Joan de Déu. 
El projecte del SJD Pedriatic 

L’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de la Llagosta 
va estrenar per la Festa Major 
de la Llagosta els nous uni-
formes. L’acte de presentació 
es va fer el dia 8 a la porta 
de l’Edifici administratiu de 
l’Ajuntament i va comptar 
amb l’assistència de mem-
bres de Protecció Civil; el 
cap de la Policia Local, San-
tiago Villalba; el regidor de 
Seguretat Ciutadana i Pro-
tecció Civil, Mariano Gar-
cía, i l’alcalde, Óscar Sierra. 
El nou uniforme canvia el 
disseny de l’anterior vesti-
menta i, principalment, es 
caracteritza per un color 
taronja més fosc a la part 
superior de la samarreta i 
d’una franja enmig amb qua-
drats de color taronja. “Amb 
aquest canvi, s’evitaran les 
confusions amb els com-
panys de la Brigada Munici-
pal”, va explicar el president 
de l’Associació de Volunta-
ris de Protecció Civil de la 
Llagosta, Manuel Muñoz. 

Reconeixement
Durant l’acte, l’Ajuntament 
va homenatjar el president 
de l’Associació de Volunta-
ris, Manuel Muñoz, i li va 
lliurar una placa commemo-
rativa pels seus 30 anys de 
treball, dedicació i entrega. 
“No m’ho esperava i ha es-
tat una gran sorpresa. Per 
a una persona que porta 30 
anys vinculat a Protecció 

L’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil estrena 
el seu nou uniforme 

SEGURETAT CIUTADANA

Civil fent tasques de preven-
ció, i moltes altres, és molt 
il·lusionant”, va dir Muñoz. 
L’alcalde va ser l’encarregat 
de lliurar-li la placa, reconei-
xent i agraint la tasca d’anys 
de dedicació. “Són 30 anys de 
voluntari, que són molts. Són 
persones que no cobren res 
i cada dia que se’ls necessita 
allà hi són. Ens hem de treu-
re el barret per la tasca que 
fan”, va destacar l’alcalde.

 

Els companys de Protecció Ci-
vil li van lliurar una insígnia 
al mèrit de Protecció Civil per 
portar 30 anys al cos civil. El 
cap de la Policia Local, San-
tiago Villalba, va fer l’entrega. 
L’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de la Llagos-
ta realitza taques de serveis 
preventius i emergències, tant 
a la població com fora d’ella. 
Forma part de la Coordina-
dora Vallesana de Protecció 
Civil. Actualment, el cos civil 
llagostenc compta amb deu 
membres. - J.L. Rodríguez

Membres de Protecció Civil, amb l’alcalde i el cap de la Policia Local. 

Manuel Muñoz.

Cancer Center és una inicia-
tiva de l’Hospital Sant Joan 
de Déu, impulsat pel mateix 
centre hospitalari i el Comitè 
de donants fundadors. Amb 
150 anys d’història, l’Hospital  
Sant Joan de Déu és un refe-
rent nacional i internacional 
dins de l’àmbit de la salut in-
fantil. - 08centvint

POLÍTICA SOCIETAT

El Síndic atén 
vuit queixes i 
consultes

L’Oficina del Síndic de 
Greuges de Catalunya va 
atendre el 4 de juliol a la 
Llagosta sis queixes i dues 
consultes, totes de veïns i 
veïnes de la nostra localitat.  
Les persones que van consul-
tar amb l’Oficina del Síndic, 
que visita la Llagosta cada 
dos anys, van plantejar pro-
blemes relacionats amb ser-
veis bàsics de consum, com 
el gas, l’electricitat i l’aigua, i 
amb temes tributaris i de ser-
veis socials. 
Tres de les sis queixes van 
anar dirigides a l’Ajun-
tament de la Llagosta. 
Si alguna persona vol realit-
zar en alguna moment algu-
na queixa o alguna consulta 
pot adreçar-se al número de 
telèfon 900 124 124 o a la pà-
gina web del Síndic de Greu-
ges. - X.H.
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La Colla Gegantera de la Lla-
gosta ja ha posat a la venda les 
entrades per participar en la 
Zumba Gegant 2018. L’activitat 
tindrà lloc el 18 de novembre a 
la plaça de la Sardana i servi-
rà per recaptar diners per a la 
Marató de TV3. En cas de plu-
ja, es traslladarà al Complex 
Esportiu Municipal El Turó. 
Les entrades estan limitades a 
300 persones i es poden adqui-
rir a l’Escola Okinawa Team, a 
Florimueble i a Qué me pon-
go Moda y Complementos. A 
més, els monitors i monitores 
de Zumba que participen a la 
jornada també disposen d’en-
trades. 

Una vintena de monitors
El preu dels tiquets és de vuit 
euros, si es compren de forma 
anticipada, i de deu euros, el 
mateix dia de la Zumba Ge-
gant. El preu inclou pulsera, 
aigua i samarre ta. Per als in-
fants de fins a 12 anys, el preu 
és de sis euros i també inclou 
pulsera, aigua i samarreta. 
La jornada solidària comença-
rà a les 10 hores amb una ac-

SOLIDARITAT  LA COLLA GEGANTERA ORGANITZARÀ L’ACTIVITAT EL 18 DE NOVEMBRE

A la venda les entrades per 
a la Zumba Gegant 2018

La Zumba Gegant de l’any passat. 

tuació de Bollywood a càrrec 
de l’Associació Arts Humanes 
de Santa Perpètua de Mogo-
da. A les 10.30 h, hi haurà una 
exhibició de l’Escola Okinawa 
Team. La Zumba Gegant tin-
drà lloc entre les 11 i les 14 hores 
amb una vintena de monitors. 
Aquest any, com a nove-
tat, l’organització escolli-
rà un altre monitor d’entre 
les persones que es posin en 
contacte prèvia ment amb la 
Colla Gegantera per partici-
par en l’activitat. També hi 

haurà servei preventiu d’as-
sistència mèdica amb la in-
fermera Gloria González. 
Per recaptar fons per a la Ma-
rató de TV3, que enguany es-
tarà dedicada al càncer, també 
es portaran a terme altres ac-
tes. L’Esplai Dijoc realitzarà 
tallers infantils, per un euro i 
mig, i un pinta-cares solida-
ris, també per un euro i mig. 
Els organitzadors comptaran 
amb la col·laboració del Foto-
Club la Llagosta, DJ&Music i 
l’Ajuntament. - Juanjo Cintas

Dissabte, va ser inaugura-
da la nova seu d’Aspayfacos, 
l’entitat llagostenca que aple-
ga persones amb diversitat 
funcional i els seus familiar s. 
El local és un immoble cedit 
per l’Ajuntament de la Lla-
gosta i es troba a l’avinguda 
del Turó, número 20, a l’al-
çada de la plaça de Cinto Pa-
gès. L’acte va comptar amb 
força assistència de públic. 
A la inauguració va partici-
par la Colla Gegantera, que 
va portat dos gegants, la Ma-
riona i en Llago. Les Llagostes 
de l’Avern també van prendre 
part a l’acte amb la seva bèstia 
de foc, l’Espurna, i van fer una 
demostració de foc. La presi-

Aspayfacos inaugura el seu nou local, 
cedit per l’Ajuntament de la Llagosta

SOCIETAT  LA SEU ESTÀ UBICADA AL NÚMERO 20 DE L’AVINGUDA DEL TURÓ

denta d’Aspayfacos, Mónica 
Reyes, i l’alcalde, Óscar Sierr a, 
es van encarregar de fer els 
parlaments. Reyes va agrair 
a l’Ajuntament el seu suport 
per fer possible que Aspayfa-

cos pugui comptar amb un 
local. Reyes va destacar “l’es-
forç de superació que demos-
tren cada dia les persones 
amb diversitat funcional”. -  
Xavi Herrero

Una de les imatges de la inauguració.
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OCUPACIÓ

El Ple de l’Ajuntament de la 
Llagosta va aprovar el 27 de 
setembre una moció sobre el 
Dia internacio nal contra l’ex-
plotació sexua l i el tràfic de 
persones, que van presentar 
finalment els grups munici-
pals del PSC, ICV-EUiA, PP, 
ERC i PDeCA T. Ciutadans no 
s’hi va sumar. 
D’acord amb aquest docu-
ment, l’Ajuntament de la Lla-

Moció contra l’explotació sexual 
gosta se suma a la Xarxa de 
municipis lliures de tràfic 
de dones, nenes i nens per a 
l’explotació sexual. A més, es 
compromet a definir políti-
ques per tal de sensibilitzar 
contra el tràfic, explotació se-
xual i prostitució i fomentar 
les noves masculinitats amb 
campanyes periòdiques de 
publicitat per sensibilitzar que 
la prostitució és una forma de 

L’Ajuntament ha realitzat diverses tasques de manteni-
ment al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert. En con-
cret, s’han dut a terme operacions a la gespa del camp de 
futbol 11 i també a la del terreny de joc de futbol 7. A més, 
s’han instal·lat una vintena de nous seients a la graderia.  
D’altra banda, durant l’estiu, l’Ajuntament va portar a terme 
diferents actuacions d’adequació d’edificis públics i també es 
va procedir a repintar l’escenari del Centre Cultural. - J.C.

L’Ajuntament posa
a punt el Camp de Futbol

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

El servei de Recerca d’Ocupa-
ció Local (ROL) de l’Ajunta-
ment de la Llagosta organiza 
un curs d’operador de piscines 
d’ús públic. Les inscripcion s, 
que són gratuïtes, s’han de 
fer al Servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament. 
L’horari és de dilluns a diven-
dres, de les 9 a les 13 hores. 
El curs, que compta amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, va adreçat a jo-

ves de 18 a 35 anys i a majors 
de 45 anys. Les classes, que 
costaran de 50 hores entre 
teoria i pràctica, es desenvo-
luparan a Can Pelegrí de di-
lluns a divendres, de les 9 a les 
14 hores, del 15 al 26 d’octu-
bre.
D’altra banda, el ROL orga-
nitza també un curs de pilot 
de drons, que començarà al 
novembre. El preu és de 960 
euros. - J.C.

L’Ajuntament organitza un curs 
gratuït d’operador de piscines

violència de gènere i explota-
ció sexual de les dones i visi-
bilitzar la responsabilitat del 
client, buscant deslegitimar 
socialment el seu abús, espe-
cialment, entre el jovent. El 
Consistori llagostenc també 
aprovarà una ordenança mu-
nicipal contra el tràfic, l’ex-
plotació sexual i la prostitu-
ció, amb mesures específiques 
contra els clients.  - X. Herrero

08centvint  I  Octubre 2018

Lliurats els premis del Ral·li 

La Colla Gegantera i el Foto-
Club la Llagosta van lliurar el 
14 de setembre els set premis de 
la setena edició del Ral·li Foto-
gràfic de la Festa Major. L’acte 
va tenir lloc a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de la Llagosta.
El concurs va comptar amb 14 
participants i es van presentar 
79 fotografies d’entre les cate-
gories de Festa Major i Colla 
Gegantera. Les tres millors 
imatges de la categoria de la 
festivitat van ser obra de Jara 
Villanueva, Isa Moreno i Jordi 
Abarca; mentre que, en la ca-
tegoria de gegants, els guanya-
dors va ser Jordi Ruiz, Jesús 
Abad i Joel Soria. Tots sis van 
guanyar un xec de 50 euros. 
El jutge del certamen va ser 
el fotògraf Pere Larrègula, 
que properament farà un curs 
gratuït de tres sessions de fo-

CULTURA    UNA IMATGE DE JOSÉ SORIA SERÀ EL CARTELL DE LA TROBADA GEGANTERA

tografia amb el Foto-club la 
Llagosta. 
El setè guanyador del certa-
men va ser José Soria, de 49 
anys i veí de la Llagosta. La 
seva fotografia va ser escolli-
da com a cartell de la propera 
Trobada Gegantera de la Lla-

gosta, que tindrà lloc el març 
de 2019. La imatge de Soria, 
que és membre del Foto-Club 
la Llagosta des de fa uns anys, 
mostra en una bola la família 
gegantera de la Colla Gegan-
tera de la Llagosta. - José Luis 
Rodrígue z Beltrán

Fotografia de família dels premiats. 
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El llagostenc Andrés Hernán-
dez va presentar el 26 de se-
tembre el seu primer llibre,  El 
círculo virtuoso y otros relatos. 
L’acte formava part de la pro-
gramació d’aquest trimestre 
de la Biblioteca de la Llagosta. 
Aquesta és la primera publi-
cació d’Hernández i es trac-
ta d’una recopilació de relats 
breus. El llibre es pot comprar 
des del mes de juny al portal 
Amazon. 
L’autor de la nostra localitat, 
que forma part del col·lectiu 
Resistència Literària, també 
ha publicat, gairebé de for-
ma paral·lela la seva primera 
novel·la, Dilema, de la qual 
va parlar una mica el dia 26. 

CULTURA   EL LLAGOSTENC HA ESCRIT UNA RECOPILACIÓ DE RELATS BREUS

Andrés Hernández presenta 
la seva primera publicació

Andrés Hernández ha creat 
aquest any un bloc, ficciones-
casireales.com, per compartitr 

Andrés Hernández, a l’esquerra. 

les seves creacions i altres ar-
ticles relacionats amb la seva 
activitat. - X. Herrero

COMERÇ

L’ACIS celebrarà la segona 
Fira de Tardor el 20 d’octubre 
LAssociació de Comerciants  
i Serveis (ACIS) de la Llagos-
ta organitzarà el 20 d’octubre 
la segona edició de la Fira de 
Tardor amb l’eslògan Vine 
a gaudir del comerç i de la 
gastronomia de la Llagosta! 
El Parc Popular, el carrer de  
l’Estació i el passeig del Pin-
tor Sert acolliran diverses ac-
tivitats, així com els estands 
de tots els comerços que es 
vulguin sumar a aquesta ini-
ciativa. 
El passeig del Pintor Sert 
serà la seu de la zona d’hos-
taleria; al carrer de l’Estació 
hi haurà les parades de les 
botigues i, al Parc Popular, 
s’hi trobarà la zona infantil. 
El carrer de l’Estació també 
acollirà un escenari per a les 
actuacion s. En total, la Fira 

comptarà amb una superfície 
d’uns 2.000 metres quadrats. 
Els assis tents podran gaudir 
de jocs infantils tradicionals i 
animació, inflables, concerts, 
un vermut solidari, actuaci-
ons de ball i arts marcials, 
entre d’altres, photocall i el 
sorteig d’un val de 100 euros 
per fer-lo servir als comer-
ços associat s a l’ACIS. A més, 
l’entitat recaptarà fons per a 
Aspayfacos.
La segona Fira de Tardor 
compta amb la col·laboració 
d’Aspayfacos, la Murga, l’Es-
pai cultural la Carpa, el Casal 
d’Avis, Okinawa Team, l’as-
sociació Aires de Andalucía 
i José Luis Mediavilla. L’acti-
vitat començarà a les 12 del 
migdia i es perllongarà du-
rant tota la jornada. - J.C.
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L’actuació dels monologuistes 
El Monaguillo i Miguel Ángel 
Marín va tancar la Festa Ma-
jor 2018 de la Llagosta. L’Espai 
de Concerts es va omplir de 
públic per riure amb les his-
tòries dels dos humoristes. La 
primera nit de Festa Major va 
començar com l’última, amb 
humor, en aquest cas amb 
Jordi LP, que també va regis-
trar un ple de públic a la plaça 
d’Antoni Baqué. 
Els veïns i veïnes de la Llagosta 
també van gaudir del Castell 
de focs artificials, que va tenir 
lloc al solar del costat del re-
cinte firal. De camí cap a l’Es-
pai de Concerts, un bon nom-
bre de persones es van aturar 
davant de la Comissaria de la 
Policia Local, responent a una 
convocatòria realitzada per les 
xarxes socials. Els assistents 
van voler agrair als agents la 
seva actuació durant aquells 
dies i alhora expressar el sen-
timent d’unió que es va viure 
aquelles setmanes. La Policia 
Local va agrair aquestes mos-
tres de suport i també la col-
laboració ciutadana durant 
la Festa Major en matèria de 
mobilitat. L’alcalde de la Lla-
gosta, Óscar Sierra, també va 
destacar  “el suport a la tasca 
policial, que moltes vegades 
és poc reconeguda”.

Volats i Saltats
L’11 de setembre, també va ser 
el dia que les colles dels Volats 
i dels Saltats van lliurar els 
diferents premis de les pro-
ves que van realitzar durant 
la Festa Major. Després de la 
desaparició de l’Engreskada 
de Festa Major, les dues colles 
van acordar no fer cap acte 
competitiu. Els Volats i els Sal-
tats van atorgar medalles per a 
un membre de cada colla per 
donar-ho tot durant les pro-
ves. En concret, els guardonats 
van ser Germán Verdugo, dels 
Volats, i Fran Padrón, dels Sal-
tats. Un altre premi consistia 
en un àpat per a dues persones 
a restaurants de la nostra loca-
litat i es va concedir als barrets 

ELS MOJINOS ESCOZÍOS VAN OMPLIR LA PLAÇA D’ANTONI BAQUÉ DURANT EL PREGÓ I L’ESPAI DE CONCERTS AMB LA SEVA ACTUACIÓ

La Festa Major de la Llagosta 2018
va comptar amb una gran participació

més originals durant la prova 
del tobogan. Jordi Martínez, 
dels Saltats, i Rafa Herrera, dels 
Volats, van ser els premiat s. 
Sonia Giménez, dels Volats, 
considera que “l’experiència 
ha estat molt satisfactòria, 
ha donat molta feina, però la 
gent s’ho ha passat molt bé i 
això és l’important”. Per la 
seva part, Juan Carlos Gómez, 
dels Saltats, va destacar que 
“aquest any, ha estat diferent, 
ja que no hem tingut compe-
tició; hem fomentat més que 
els nens i les nenes s’ho pas-
sessin bé i els grans també, 
hem jugat molt”.
Aquesta ha estat una Festa 
Major tranquil·la. L’alcalde, 
Óscar Sierra, considera que ha 
estat una festa “excel·lent; vull 
agrair la implicació de les 
entitats, la participació dels 
veïns i veïnes de la Llagosta i 
la feina feta pels treballadors 
i treballadores de l’Ajunta-
ment de la Llagosta”.

Pubilleta i Hereu
La programació va començar 
el 8 de setembre. Al llarg del 
dia hi va haver diversos actes, 
com l’elecció de la Pubilleta 
(Marta López) i l’Hereu (Saúl 
Triguero). El pregó va anar a 
càrrec del grup Los Mojinos 
Escozíos. El llagostenc Chicho 
Artero es va encarregar de 
portar la veu cantant. El grup 
va ser el protagonista de la nit 
a l’Espai de Concerts. El dia 
anterior, en aquest mateix lloc 
l’Associació de DJs de la Lla-
gosta VIPS va oferir Killing 
the Summer 2018, amb tot 
un seguit de sessions techno. 
Diumenge, va actua r el grup 
Los 80 principales i dilluns, el 
grup local Sin retorno i la ban-
da de tribut a AC/DC The Bon 
Scott Band.

Cercaviles animades
Durant la Festa Major van 
destacar també les cercaviles. 
El dia previ, el dijous 7 de se-
tembre, la Murga va tornar  a 
organitzar la Cercavila cana-
lla, que va servir per recaptar 

fons per a l’ELA. Dissabte, va 
tenir lloc la Cercavila de Festa 
Major, amb la participació de 
diverses entitats i els gegants 
i gegantes de la Llagosta. El 
mateix dia, el Correfoc de Les 
Llagostes de l’Avern va recór-
rer els carrers de la Llagosta, 
a l’igual que el Corre-tasques 
del grup la Feria, que arribava 
al seu desè aniversari. L’iti-
nerari pels bars va estar ame-
nitzat pel grup de percussió 
Lotokotó. Dilluns, va ser el 
grup Balkan Paradise Orches-
tra el que va fer una cercavila 
per apropar el públic fins a la 
plaça d’Antoni Baqué, on van 
actuar. El darrer dia de Festa 
Major van ser dues les sorti-
des pels carrers. A primera 
hora, Les Llagostes de l’Avern 
van despertar la Llagosta amb 
vàries traques i, més tard, la 
Colla Gegantera va realitzar 
la Cercavila familiar gegant. 
Aquesta darrera cercavila va 
acabar a la plaça d’Antoni Ba-
qué, on es va fer tot seguit la 
hissada de la Senyera als pals 
de l’Ajuntament i el 30è Ho-
menatge a Catalunya, organit-
zat pel Grup de Ball de Gitanes 
de la Llagosta. 

Actes infantils
Les activitats infantils tam-
bé van tenir el seu espai. A 
més de l’elecció dissabte de 
la Pubilleta i l’Hereu, que va 
estar amenitzada pel grup El 
Flabiol, diumenge hi va ha-
ver els jocs de Protecció civil, 
l’espectacle familiar amb la 
Companyia el Replà i el taller, 
berenar i concurs de futbolí de 
l’Esplai Dijoc. Diumenge, els 
més petits van poder gaudir 
de la Diada infantil amb infla-
bles de la Murga, el Tobogan 
aquàtic dels Saltats i els Volats 
i el tradicional Cabaret de circ. 
Dimarts, hi va haver animació 
i escuma amb Jordi Callau. 
Tampoc no van faltar les ex-
hibicions de diferents entitats 
i grups. Dissabte, el Club Patí 
la Llagosta va fer el Festival de 
patinatge artístic. Diumenge, 
va ser el torn del Festival de 
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UNA NOTA DE 7,2 DE VALORACIÓ

La ciutadania de la Llagosta ha puntuat amb un 7,2 la Festa 
Major de 2018. Aquesta és la principal dada de l’enquesta on 
line que va fer entre els dies 18 i 26 de setembre l’Ajuntament 
per conèixer l’opinió dels veïns i veïnes sobre la Festa Major 
passada. En total, es van recollir 381 enquestes. El 22,05% 
de les persones que van participar a l’enquesta van fer una 
valoració excel·lent de l’organització de la Festa Major; el 
50,66%, bona; el 22,57%, normal; el 3,41%, dolenta; i l’1,31%, 
molt dolenta. La resta de resultats de l’enquesta es poden 
consultar al web municipal (www.llagosta.cat). 
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la Room. Dilluns, es va poder 
gaudir de l’exhibició de balls 
en línia del Casal d’Avis i de 
balls de saló de La Llagosta 
Club de Ball. L’altra exhibi-
ció que es va realitzar va ser 
dimarts, amb l’Associació 
Esportiva Karate Judo la Lla-
gosta. Totes van comptar amb 
una molt bona presència de 
públic, que va omplir la plaça 
d’Antoni Baqué. Aquest es-
cenari va acollir altres actua-
cions, com la del grup Mahia 
Rapa Nui Illa de Pasqua, el 
ball del Casal d’Avis o l’actua-
ció rociera del grup Hinojos.

Murga i Sangrinaris
La Murga i els Sangrinaris 
van tornar a organitzar altres 
activitats ja tradicionals. La 
Murga va oferir dissabte la 
Paella popular, que va tornar 
a comptar amb uns 2.000 co-
mensals. Aquest grup també 
va organitzar el Concurs de 
truites, amb una quarantena 
de participants, i la Murga 
Tapa amb la col·laboració de 
diversos establiments. Tam-
bé va preparar el rom cremat 
durant les havaneres del grup 
l’Espingari. 
Els Sangrinaris van repartir 
la sangriada, que va tornar 
a tenir sangria sense alcohol 
i sucs. Moltes persones van 
gaudir d’aquesta activitat.
D’altra banda, el Centre Cul-
tural va acollir l’Homenatge 
a la Gent Gran, que va orga-
nitzar novament la Casa de 
Andalucía. Aquest mateix es-
pai es va omplir dilluns per 
veure l’obra Spot, del grup 
local Nanocosmos Teatre. 
Els balls de nit de Festa Ma-
jor van estar amenitzats per 
les orquestres Cadillac, Swing 

Latino i Tropikana. També hi 
va haver música al Parc Popu-
lar amb Retro party vol. 3, el 
remember dels anys 90 de la 
música disco, que va organit-
zar la nit de dilluns l’Associa-
ció de Djs de la Llagosta VIPS. 
Durant la Festa Major es van 
organitzar diversos campio-
nats, concursos, exposicions i 
trofeus esportius. Divendres, 
el Joventut Handbol la Lla-
gosta va organitzar el Trofeu 
handbol de Festa Major, amb 
equips sèniors, juvenils i ca-
dets. Els tres conjunts llagos-
tencs van guanyar els seus 
partits. Dissabte, es va realit-
zar el Torneig de Dòmino de 
Festa Major de l’Entidad Do-
minó la Llagosta. El mateix 
dia va tenir lloc el Torneig de 
Fútbol Sala Unión Llagosten-
se amb la participació de tots 
els seus equips, el quart Tor-
neig Mero Alonso, organitzat 
per l’Handbol Club Vallag, i 
el Trofeu de Festa Major del 
CD Viejas Glorias. La Peña 
Madridista va organitzar el 
Campionat de dòmino i el de 
futbolí. 

Ral·li fotogràfic
D’altra banda, la Colla Gegan-
tera de la Llagosta i el Foto- 
Club la Llagosta van organit-
zar el setè Ral·li fotogràfic de 
Festa Major, que va comptar 
amb la participació de catorze 
persones. 
Durant la Festa Major, es van 
poder veure dues exposicions, 
una amb les obres presenta-
des al Concurs de Cartells de 
Festa Major i la 15a exposició 
Intergeneracional d’Art.
Una de les novetats d’aquesta 
Festa Major va ser el Passatge 
del terror Where evil hides. 

Del 8 a l’11 de setembre, un 
gran nombre de persones van 
passar per la instal·lació, que va 
estar ubicada al Parc Popular. 
Aquesta Festa Major va poder 
se seguida a les xarxes socials 
de l’Ajuntament de la Llagosta 
amb el coixinet FMlaLlagos-
ta2018 gràcies a la feina realit-
zada durant tots els dies pels 
treballadors del Departament 
de Comunicació de l’Ajunta-
ment de la Llagosta. 
Tota la programació va es-
tar disponible a l’APP de la 
Festa Major, que, per segon 
any consecutiu, va tenir una 
molt bona acceptació. Gairebé  
2.000 persones es van descar-
regar l’aplicació. 

Conductes sexistes
L’Ajuntament de la Llagosta va 
impulsar durant la Festa Ma-
jor una campanya per  aconse-
guir tenir unes festes lliures de 
comportament sexistes. S’hi 
van instal·lar diverses pancar-
tes, es van imprimir cartells 
i díptics i a l’APP hi havia un 
apartat específic amb infor-
mació i consells a tenir en 
compte en cas de patir o veure 
una agressió sexual. A més, a 
molts actes es van poder es-
coltar missatges sobre aquesta 
temàtica per conscienciar la 
ciutadania. 
A la campanya van participar 
Veus de Dona, el Club d’Es-
plai Dijoc, La Llagosta Brava, 
La Murga, l’Engreskada, els 
Volats, Pessebre Vivent, els 
Sangrinaris, Animalets, l’As-
sociació de Djs de la Llagos-
ta VIPS, la Colla Gegantera 
i el sector de l’hostaleria de 
l’Associació de Comerciants i 
Serveis de la nostra localitat. - 
Xavi Herrero
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ASSOCIACIÓ LLAGOSTENCA D’AMICS DE LA CULTURA JAPONESA

LA VEU DEL POBLE
Per què formes part de 
Protecció Civil?

CRISTINA LÓPEZ JOSÉ MUELA

LUCIANO GASPAR JORDI DOMÍNGUEZ

MANUEL MUÑOZ MARTA LOZANO FITXA

L’ENTITAT

Any de fundació: 2018
Nombre de socis: 5
Facebook: https://www.facebook.com/alacj.alacj
Adreça postal: Carrer de Santa Teresa, 18
Telèfon: 93 574 24 45 

L’Associació Llagostenca 
d’Amics de la Cultura 
Japonesa (ALACJ) és una 
entitat de recent creació 
per part de cinc persones 
amants de la cultura del 
Japó a la nostra localitat, tot 
i que també són enamorats 
de la cultura oriental del 
continent asiàtic. L’ALACJ va 
presentar-se el 30 de juny a la 
Llagosta, tot i que els orígens 
de l’entitat neixen el 2015 en 
un viatge de tres membres 
de l’Escola Okinawa Team 
a Tòquio. Aquest club 
esportiu de la Llagosta està 
estretament vinculat amb 
l’associació japonesa perquè 
els cinc membres pertanyen 
a totes dues entitats i la seu 
social és la mateixa. Així 
doncs, l’entitat va idear-se 
el 2015, tot i que no ha vist 
la llum fi ns al 2018 amb cinc 
persones vinculades amb el 
Japó i que viuen o treballen 
a la Llagosta.  
Les persones que formen 
l’Associació Llagostenca 
d’Amics de la Cultura 
Japonesa tenen com 
objectiu donar a conèixer 
el Japó i gran part del 
continent asiàtic en tots 
els seus àmbits. La nova 
entitat vol crear diversos 
esdeveniments al llarg de 

AMANTS DE LA CULTURA DEL JAPÓ

L’entitat va
idear-se en un 
viatge a Tòquio 
l’any  2015

l’any amb demostracions, 
festivals, exposicions i 
mostres que obrin la cultura 
del Japó a la ciutadania del 
municipi. Encara està per 
concretar, però l’entitat 
vol crear un esdeveniment 
abans d’acabar l’any que 
pugui ser un referent anual 
a partir de 2018. 
Les arts marcials tenen 
un paper rellevant en la 
nova entitat, tot i que no 
és la premissa principal. 
D’entre les inquietuds dels 
seus membres, també hi 
ha la música, la tradició, 
l’escultura, les tendències, 
la poesia o la pintura. Un 

clar exemple va ser l’acte de 
presentació de la mateixa 
entitat el 30 de juny al Dojo 
de l’Escola Okinawa Team. 
Aleshores, l’associació va 
oferir una mostra de la 
pintura japonesa de l’artista 
Tamashiart, una exposició de 
bonsais i una demostració 
del sable japonès. L’entitat 
està oberta a qualsevol altra 
activitat que la ciutadania 
vulgui proposar per donar a 
conèixer el Japó, tanmateix 
volen que la població de la 
Llagosta pugui participar, 
col·laborar o ser membre de 
ple dret. És per aquest motiu 
que des de l’ALACJ s’ha 
obert un perfi l de Facebook 
i properament volen dis-
posar de pàgina fan, perfi l 
de Twitter i un canal de 
Youtube. Principalment, 
per donar a conèixer les ac-
tivitats que fan al llarg de 
l’any i ser nous canals de 
con tacte. 
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C’s
 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal
PSC

 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

PDeCAT
 gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

PP
 gmpp@llagosta.cat

ICV - EUiA
 gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

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

Jorge Sabanza Jiménez i Jorge Sabanza Rodríguez

Xavier Cols Motoso

ERC  gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta
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TEMPS DE MEMÒRIA

1986. 1r Concurs de teatre amateur

Les representacions es van fer durant tots el diumenges entre el 5 
d’octubre i el 30 de novembre a les 18.30 hores.
El premis eren de 50.000 pessetes (300,50 €), 40.000 pessetes 
(240,40 €) i 25.000 pessetes (150.25 €) per als tres primers 
classificats, a més de diversos trofeus individuals i col·lectius, 
com ara al millor director, al millor actor i millor actriu i un 
trofeu especial  per votació popular.
Hi van participar grups amateurs procedents de Sitges, Barcelona, 
Mollet, Sabadell, Montmeló i Castellar del Vallès.
La primera obra que es va representar va ser, el dia 5 d’octubre, 
Els drets de les dones, d’Alfonso Paso, a càrrec del Grup Elenc 
Artístic del patronat de Sitges.
Les entrades es podien adquirir anticipadament a l’Ajuntament, 
al Casal de Pensionistes i Jubilats, al Casal de la Joventut o a 
l’Escola Municipal de Música, al preu de 150 pessetes (0,90 €).
L’obra guanyadora va ser La rambla de les floristes, interpretada 
pel grup Foment excursionista de Barcelona i el premi, atorgat 
per votació popular, va ser per a l’obra Les dues oques, presentada 
per  S.C.R. el Ciervo de Sabadell.
Les notícies publicades destaquen l’èxit de públic en les 
repesentacions.
Van tenir lloc set edicions del concurs i la darrera va ser l’any 1992.

Procedència: Arxiu Municipal de la Llagosta

08centvint

El 08centvint no es fa responsable de les opinions expressades per la ciutadania, els grups municipals o algun 
col·laborador puntual d’aquest periòdic en els seus articles. En qualsevol cas, els escrits no poden atemptar contra la 
dignitat de les persones. 
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CULTURA

La Llagosta siempre ha sido un pueblo ejemplar en 
lo que respecta a la convivencia. Siempre hemos po-
dido ver como vecinos y vecinas vivimos de forma 
fraternal en un pueblo donde nos conocemos todos 
y todas. 

En el caso que nos precede se vuelve a demostrar 
que formamos parte de un pueblo que siempre ha 
estado unido, y permaneciendo unido ha sido capaz 
de solucionar problemas que en otros sitios se en-
quistan haciendo imposible la convivència. Por eso 
queremos dar las gracias a todo el pueblo, que ha 
conseguido que hoy tengamos más tranquilidad y 
a un equipo de gobierno que ante todo ha querido 
dar la cara siempre para solucionar los problemas 
que teníamos, y que siempre ha estado al lado de 
los vecinos y vecinas del pueblo. 

Gracias al ambiente fraternal y al trabajo de muchas 
entidades, voluntarios y trabajadores del ayunta-
miento, hemos tenido una gran Fiesta Mayor que 
hemos podido disfrutar con tranquilidad y alegria. 

El cambio a mejor también era esto, estar al lado de 
los vecinos cuando más falta hacía. Esperamos que 
el Socialismo esté muchos años con nosotros gober-
nando el municipio.  

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

LA LLAGOSTA COMO EJEMPLO 

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu 
Català

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Som a l’últim any de legislatura i repassant la gestió 
del govern del que s’ha fet fins ara en podem treure 
unes conclusions clares: No es fàcil accedir a la in-
formació; falta intenció de diàleg; els acords presos 
a les mocions s’obliden i no es compleixen; i s’arriba 
tard a gairebé tot. Aquest govern municipal sembla 
ser incapaç d’arribar a temps als terminis estipulats. 
Els pressupostos, que s’han d’aprovar a principis 
d’any, el darrer any es van aprovar al juny amb sis 
mesos de retard. Ara toca aprovar les ordenances 
municipals, esperem tenir temps per estudiar la 
proposta del govern. Malgrat tot, alguna modifica-
ció anterior de les ordenances no s’aplica correcta-
ment, segons la ordenança actual s’ha de multar els 
bancs que tinguin pisos buits però no es fa, i no es 
veu intenció de començar a fer-ho. Això sí, cada any 
s’apugen els impostos. L’adjudicació de l’escola bres-
sol Cucutras s’ha fet 26 dies després del comença-
ment del servei. El contracte del servei de l’aigua 
va acabar al 2017. Dos any i mig des de l’avís i dues 
pròrrogues després, estem en fals i no tenim notícies 
clares de què passarà amb el servei de l’aigua. Sem-
bla ser que dos anys i mig no es temps suficient per 
a desenvolupar un projecte.
La marca d’aquest govern han estat els incompli-
ments, la falta de previsió i això si, guardar bé les 
aparences.

LA FEINA FETA
Como puede ser que en cualquier punto de La Lla-
gosta nos encontremos vallas en las aceras que han 
sido utilizadas para cortar las calles por eventos con 
el consiguiente problema que generan de viabilidad 
para los vecinos los cuales en según qué puntos se 
tienen que bajar de las aceras para continuar su pa-
seo, porque no se retiran las vallas cuando se acaba 
el evento  para lo que han sido utilizadas?
Otro problema que esperamos que no ocurra nun-
ca que una persona tropiece con ellas con el con-
siguiente daño que se pueda ocasionar, quien será 
el responsable la persona por tropezar o el ayunta-
miento por su dejadez y no retirarlas. 
No creemos la necesidad que las vallas estén todo 
el año ocupando espacio público siendo lo más ló-
gico y sensato que se retiren cuando han terminado 
los actos. Porque no se busca otro método donde se 
utilizan con frecuencia o diario?  Al hilo de todo esto 
hay calles en el pueblo que no ven una escoba lim-
piándolas en dias, encontrando heces de mascotas, 
etc. a lo cual los vecinos nos preguntan el porqué no 
se limpian y si se les devolverá el impuesto de lim-
pieza, pero parecer ser que al equipo de gobierno 
les preocupa más cuando nos responden que no son 
impuestos que son tasas y que son las tasas pues im-
puestos, en vez de la limpieza de las calles.

VALLAGOSTA MÁS LIMPIA

Desde el grupo municipal del Partido Popular de La 
Llagosta reprendemos el curso político con fuerza 
ante los retos que supone el fin de legislatura, no 
sin antes prestar una especial atención a los hechos 
acontecidos durante el verano en nuestro municipio. 
La Llagosta es y será un ejemplo de convivencia, paz 
y concordia y no permitirá jamás actos de violencia 
contra la integridad de las personas. En ese sentido, 
mostramos nuestra tolerancia cero contra aquellos 
que quieren perturbar los principios cívicos que nos 
caracterizan. Estamos y estaremos siempre al lado de 
la ciudadanía y en contra de aquellos que pretendan 
destruir, mediante actos vandálicos, coacciones y 
amenazas, nuestra paz social. 
Así mismo, nos sumamos al resto de fuerzas políticas 
a los acuerdos explicitados en la moción por la 
convivencia y el respeto, condenando las prácticas 
que no ayuden a relajar la crispación derivada de los 
conflictos políticos en los que se ha visto inmersa 
Cataluña. 
La Llagosta debe seguir siendo ese municipio 
donde vivir y convivir, evitando que la falta de 
entendimiento provoque situaciones que no 
benefician a sus ciudadanos. 
Si quieres ponerte en contacto con nuestro grupo 
municipal, no dudes en escribirnos: ppclallagosta@
gmail.com. 

VIVIR Y CONVIVIR
De la “nova política” se n’esperava un canvi per 
millorar: més democràcia, més opinions, més 
diàleg... La política la fan les persones i, a la Llagosta, 
les persones que estan entrant en els “abanderats 
del progressisme” estan deixant el llistó en un nivell 
que més val no qualificar, sobretot quan la darrera 
regidora que s’ha incorporat a les files d’ICV-EUiA-
Podemos es dedica a escridassar els altres regidors 
quan s’acaba el ple perquè no li han contestat el que 
ella volia escoltar. Cert, que lluny queden les maneres 
de la “vella política” en la qual, quan s’acabava un ple 
o una reunió es podia deixar a banda les diferències i 
anar a fer un cafè amb el company d’ajuntament que 
té interès en millorar el poble, senzillament.

D’altra banda, no podem deixar de parlar de dilluns 
1 d’Octubre, la data en la qual a la Llagosta, a 
Catalunya, grup de persones van fer possible l’acte 
democràtic per excel•lència: votar.

Un primer aniversari amb conseqüències nefastes 
per a gent de la talla humana i d’integritat moral tan 
alta com Turull, Forn, Rull, Junqueras i els exil·liats, 
encapçalats pel President Puigdemont. A tots els 
lluitadors per una societat lliure i democràtica: força 
i gràcies.

NOUS I VELLS. 1 D’OCTUBRE
En l’horitzó polític municipal s’albira properament 
unes noves ordenances fiscals que veurem, com ens 
té acostumats l’equip de govern, si hi ha una nova 
pujada d’impostos. Veurem si l’equip de govern dona 
compliment a la moció aprovada en ple el 2016 de 
commemoració cada 15 d’octubre de l’afusellament 
del President Companys i de homenatge als 
llagostencs represaliats durant la dictadura. Veurem 
si podrem encetar amb garanties la tant desitjada 
remunicipalització de l’aigua. Veurem si abans 
de finalitzada la legislatura, l’equip de govern 
emprendrà la tant necessària reforma del Reglament 
Orgànic Municipal a la què és va comprometre. 
Veurem si inicien les obres de reforma de Can Baqué 
amb els 200.000 euros que varen pressupostar, fruit 
de la presió d’entitats com SOS Can Baqué, veïns i 
grups polítics. Veurem si instalen un o varis punts 
de recàrrega per vehicles elèctrics com s’explicitava 
en una moció nostre el 2016, etc... Resten 8 mesos 
de legislatura i encara, a aquest equip de govern 
li falta molta feina a fer, la nostre tasca com a 
oposició política es recordar els deures pendents i 
compromisos adquirits amb la ciutadania. Per altre 
banda, en la nostre memòria el rècord d’ara fa un 
any de la celebració del referèndum del 1 d’octubre, 
també al nostre municipi, amb èxit d’assistència i 
comportament cívic.  

FEINA PENDENT
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FUTBOL SALA   L’EQUIP LLAGOSTENC OCUPA LA QUARTA POSICIÓ AL GRUP 2 DE LA SEGONA DIVISIÓ ESPANYOLA FUTBOL

El CE la Llagosta 
es queda sense 
primer equip

El CE la Llagosta no té pri-
mer equip masculí aques-
ta temporada 2018-2019. 
La directiva de l’entitat ha 
decidit fer una aposta per 
potenciar el futbol base i 
en properes temporades 
recuperar la categoria ab-
soluta amb jugadors proce-
dents de la mateixa entitat. 
El CE la Llagosta havia recu-
perat el primer equip masculí 
la temporada 2013-2014 i des 
d’aleshores havia militat a la 
Quarta Catalana. En acabar 
el curs passat, un gran nom-
bre de jugadors van decidir 
no continuar i la nova direc-
tiva, presidida per Araceli 
Bujalance, va decidir apostar 
per potenciar el futbol base.

Sense jugadors
“Ens hem trobat que no hi 
havia continuïtat en algu-
nes categories del futbol 
11 i era complicat muntar 
un primer equip”, ha expli-
cat el coordinador del club, 
José Ángel Venero, que con-
fia a tornar a tenir un pri-
mer equip “amb jugadors 
de la Llagosta” en un futur. 
Aquesta temporada el CE 
la Llagosta tindrà equips a 
totes les categories de fut-
bol 7, mentre que en futbol 
11 comptarà amb infantils, 
però es quedarà també sen-
se cadets i juvenils. “Volem 
apostar per la base”, ha re-
marcat Venero. - J.L.R.B.

www.08centvint.catEsports 1708centvint  I  Octubre 2018 

La Concòrdia comença la lliga 
amb dues victòries i una derrota

El Club Deportivo la Concòr-
dia va sumar el cap de setma-
na passat la segona victòria de 
la temporada en guanyar per 
2 a 5 a la pista de l’Eurogan 
Red Star. El partit va comen-
çar amb domini visitant. La 
primera part va acabar amb 
un marcador de 0 a 3 favora-
ble a l’equip que entrena Dani 
Mosteiro. 

Durant la segona part, les lo-
cals van intentar reaccionar, 
però les llagostenques es van 
mantenir fermes i van sumar 
tres nous punts. Les autores 
dels gols van ser Domi (2), Vi-
lla, Alba i Sonia Blanco. 
La Concòrdia ocupa la quarta 
posició a la classificació amb 
sis punts, a tres del líder, el 
Xaloc d’Alacant. Ara, hi hau-
rà una aturada a la competició 
de dues setmanes. El proper 
compromís de lliga de les lla-
gostenques serà el 20 d’octu-

El nou projecte del Club Deportivo la Concòrdia ja està en marxa. L’equip, dirigit ara per Dani Mosteiro després 
de la marxa de Javier Ruiz, ha iniciat la competició de lliga al grup 2 de la Segona Divisió espanyola amb 
dues victòries i una derrota. Ara, hi haurà una aturada de dues setmanes i el proper compromís de lliga de 
les llagostenques serà el 20 d’octubre, quan rebran la visita del Femení Cervera.

Iris rep el trofeu de subcampiones de la Copa. FCF

La Concòrdia va 
guanyar la jornada 
passada per 2 a 5 a la 
pista de l’Eurogan

bre a casa contra el Femení 
Cervera, que és penúltim i que 
ha perdut els tres partits que 
ha disputat. 
La jornada anterior, la Con-
còrdia havia caigut per 3 a 2 a 
la pista del Xaloc d’Alacant. Al 
descans, el resultat era d’1 a 0. 
A la segona part, les llagosten-
ques van arribar a perdre per 
3 a 0. En el tram final, la Con-
còrdia va reduir les diferèn-
cies amb gols d’Alba i Domi. 
L’equip de la nostra localitat 
va ser perjudicat per l’arbitrat-
ge en moments puntuals, com 
ara amb l’anul·lació d’un gol 
que hauria estat decisiu per 
treure un resultat positiu. 
El CD la Concòrdia es va estre-
nar a la lliga amb una golejada 
(4-0) contra l’Intersala Promi-
ses de Saragossa. Les de Dani 
Mosteiro van ser superior s a 
les seves rivals i van comen-
çar la competició amb un 
molt bon peu. Al descans, el 
resultat era de 2 a 0. A la sego-
na part, les llagostenques van 
sentenciar amb altres dos gols. 
Sonia Blanco, Alba Laguna, 
Marta Villagrasa i Anna Do-
mingo van ser les autores dels 
gols. -  Juanjo Cintas

El CD la Concòrdia va perdre el 9 de setembre la final 
de la Copa Catalunya sènior de futbol sala femení con-
tra la Penya Esplugues per 1 a 4. Les de la nostra locali-
tat, que militen a la Segona Divisió espanyola, es van 
veure superades per un conjunt que juga a una categoria 
superior, la Primera Divisió Espanyola, i que va revalidar 
el títol. El partit, que es va disputar al Palau Blaugrana,  
va començar amb domini de la Penya Esplugues, 
que es va avançar al marcador al minut 10. Al des-
cans, el resultat era de 0 a 3. Només començar la sego-
na part, la Concòrdia va encaixar el quart gol. Al mi-
nut 25, Domi va fer l’únic gol del conjunt llagostenc. 

Subcampiones de la Copa 





Marina Millán guanya la
Supercopa de Catalunya 
La llagostenca Marina Millán 
es va proclamar el 26 d’agost 
campiona de la Supercopa de 
Catalunya d’handbol femení 
amb el KH-7 Balonmano Gra-
nollers. Millán, que és portera, 
va jugar uns vint minuts en la 
final en la qual el conjunt de 
Granollers es va imposar a 
l’Handbol Sant Vicenç per 31 
a 16. 

Primer any com a sènior
L’esportista de la nostra loca-
litat, que té 18 anys i afronta 
el seu primer any en categoria 
sènior, ha fet tota la pretempo-
rada amb el primer equip del 
Balonmano Granollers, però, 
en principi, jugarà la lliga amb 
el conjunt de Lliga Catalana. 
El dia 25 d’agost, va debutar 
en partit oficial amb el pri-
mer equip en la semifinal de 
la Supercopa de Catalunya 
contra la Roca i, l’endemà, en 
partit disputat al Palau d’Es-
ports de Granollers, va cele-
brar el primer títol. Marina 
Millán ha estat molt bé en els 

Millán, la tercera per l’esquerra a la fila de darrere. Foto: X. Solanas

HANDBOL   ANTONIO GARCÍA VA PERDRE LA FINAL MASCULINA CONTRA EL BARÇA

El Club Patí la Llagosta va celebrar el 8 de setembre el seu tercer 
Festival. L’activitat, amb la participació de tots els membres de 
l’entitat, es va desenvolupar al pati de l’Escola Joan Maragall en 
el marc de la Festa Major. 

PATINATGE ARTÍSTIC

partits que ha jugat durant la 
pretemporada i durant l’any 
també entrenarà totes les set-
manes amb el primer equip. 
Una altra llagostenca, Carla 
Canalejas, va jugar aquesta 
final de la Supercopa de Ca-
talunya d’handbol femení a 
les files de l’Handbol Sant Vi-
cenç. Canalejas, que té 16 anys 
i és juvenil de primer any, va 
debutar oficialment amb el 
primer equip del Sant Vicenç 
jugant 15 minuts. L’esportista 

HANDBOL

El sènior masculí del Joventut Handbol 
rep la visita del Vilanova i la Geltrú
El sènior masculí del Joven-
tut Handbol la Llagosta co-
mençarà la lliga aquest cap 
de setmana rebent la visita 
del Vilanova i la Geltrú. El 
conjunt que aquesta tempo-
rada entrena Xavi Canalejas 
milita al grup A de la Tercera 
Catalana. Els llagostencs van 
lluitar el campionat de lliga 
passat fins al darrer moment 
per l’ascens a la Segona Cata-
lana. En aquesta ocasió, tam-
bé s’han fixat com a objectiu 
pujar de categoria. 
D’altra banda, el Joventut 
Handbol la Llagosta man-
té oberta una campanya de 

El primer equip del Fútbol Sala 
Unión Llagostense va guanyar 
dissabte per 4 a 0 el Montsant 
Sala 5 i va sumar la primera 
victòria de la temporada. Els 
de Juan Carlos García van 
ser molt superiors als seus ri-
vals, sobretot a la segona part. 
Ferran va marcar l’1 a 0 al 
minut 1. Al minut 12, Cubero 
va xutar al pal. Al minut 18, 
Alberto no va poder superar 
a la contra el porter visitant. 
Les aproximacions del Mont-
sant Sala 5 van ser ben resol-
tes sota pals per Abraham. 
Al minut 5 de la segona part, 
Patxi va fer el 2 a 0 de falta 
directa. Els llagostencs van 
tenir moltes ocasions de gol. 
Al minut 7, els visitants es van 

El FS Unión Llagostense goleja 
(4-0) el Montsant Sala 5

FUTBOL SALA  ELS LLAGOSTENCS VAN SER MOLT SUPERIORS ALS SEUS RIVALS

de la Llagosta ha fet la pretem-
porada amb el Sant Vicenç 
de Divisió d’Honor Plata, la 
segona màxima categoria de 
l’handbol femení espanyol. 
D’altra banda, Antonio García 
va perdre la final de la Super-
copa masculina amb el Frai-
kin Balonmano Granollers. 
L’equip vallesà va caure amb el 
Barça (25-43) en partit dispu-
tat a Granollers. El llagostenc 
va ser escollit millor jugador 
de la final. - Juanjo Cintas

fer un gol en pròpia porta des-
prés d’una acció de Cubero. El 
darre r gol el va marcat Alber-
to Joyera al minut 17 de cap a 
la sortida d’un córner. La pro-

L’Associació Esportiva Karate-Judo la Llagosta va fer una exhi-
bició de judo i karate a la plaça d’Antoni Baqué l’11 de setembre 
dins dels actes de celebració de la Festa Major. L’alumnat de 
l’entitat va mostrar les seves habilitats. 

JUDO-KARATE

captació de jugadors amb en-
trenaments gratuïts que va 
iniciar al setembre i que es 
faran també durant aquest 
mes d’octubre. Les jornades 
de portes obertes estan adre-
çades a infants de 5 a 12 anys. 
Els entrenaments per a noies 
tenen lloc dimarts i dijous de 
les 17.30 a les 19 hores i per als 
nois, dimecres i divendres de 
les 17.30 a les 19 hores.
Les sessions van a càrrec del 
director esportiu i entrena-
dor del sènior masculí, Xavi 
Canalejas, al Pavelló Antonio 
García Robledo. - J. Cintas/
José Luis Rodríguez

Alberto Joyera controla una pilota davant d’un jugador del Montsant.

pera jornada, els llagostencs 
aniran a la pista del Bigues i 
Riells. Els de la Llagosta van 
debutar amb derrota contra el 
Dante (7-3). - J. Cintas
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ESPORT ESCOLAR

L’Ajuntament i el CMEELL van muntar 
el Casal Multiesportiu d’Estiu

El Consell Municipal de 
l’Esport Escolar i Lleure 
(CMEEL L) i l’Ajuntament de 
la Llagosta van organitzar en-
tre el 27 d’agost i el 7 de se-
tembre el Casal Multiesportiu 
d’Estiu, una activitat adreça-
da a infants i joves de 5 a 14 
anys. La primera setmana, 
una vintena de nens i nenes 
van participar al Casal, men-
tre que per a la segona setma-
na es van fer 37 inscripcions. 
El Casal Multiesportiu d’Es-

tiu, coordinat per monitors de 
les Escoles d’Iniciació Esporti-
va, es va desenvolupar de les 9 
a les 13.30 h. A més, hi va haver 
servei d’acollida, de les 8 a les 
9 h i de les 13.30 a les 14.30 h. 
La major part de les activitats 
van tenir lloc al Poliesportiu 
Antonio García Robledo i al 
Camp Municipal de Futbol 
Joan Gelabert. També es van 
realitzar excursions. Tots els 
participants van rebre una sa-
marreta. - J.C.

José Luis Fabregat compleix 
amb èxit el seu tercer repte
El llagostenc José Luis Fabrega t 
ha assolit amb èxit el seu ter-
cer repte en bicicleta. Fabregat 
ha recorregut 2.387 quilòme-
tres. Va sortir de la Llagosta 
el 8 de setembre, acomiadat 
per amics i familiars, i durant 
dues setmanes va passar per 
diversos indrets. Va entrar a 
Portugal des de Galícia, va re-
córrer tota la costa portuguesa 
i va finalitzar la seva aventura, 
a Jerez de la Frontera, la locali-
tat on va néixer. 
“Aquesta sortida ha estat 
molt més dura que les dues 
anterior s; han estat més qui-
lòmetres, però m’havia pre-
parat molt bé”, ha explicat 
José Luis Fabregat. El llagos-
tenc ja havia anat abans en bici 
des de la Llagosta fins a Jerez i 
des de la nostra localitat fins a 
Roma. 
En aquesta ocasió, el de la 
nostra població no s’ha trobat 
ningú que l’acompanyés pel 
camí i això ha fet que l’aventu-

José Luis Fabregat.

CICLISME    EL LLAGOSTENC VA RECÓRRER EN BICI EN SOLITARI 2.387 QUILÒMETRES 

ra fos més complicada. “Vaig 
tenir problemes amb el canvi 
i la cadena de la bici; per a la 
propera vegada, hauré de fer 
abans un curs de mecànica”, 
assegura Fabregat, somrient. 
Al Parc Nacional de Doña-
na ho va passar molt mala-
ment. “Em van atacar molts 
mosquits, era un núvol de 

mosquits i vaig haver de 
llençar-me a l’aigua, va ser 
horrible”, recorda Fabregat, 
que, afortunadament, va po-
der ser auxiliat més tard per 
un grup de vigilants del parc. 
Després va arribar a Jerez de 
la Frontera, on va ser rebut per 
familiar s i amics de la infàn-
cia. - Juanjo Cintas

El Club Deportivo Viejas Glo-
rias va guanyar el cap de set-
mana passat per 1 a 4 al camp 
dels Amics Masnou. Cristian 
Fernández va marcar tres gols 
i Raúl Requena, un. Després 

El Viejas Glorias, quart després
de les tres primeres jornades de lliga

de la celebració de les tres pri-
meres jornades de lliga, l’equip 
que entrena Manuel Iglesias 
ocupa la quarta posició a la 
Primera Divisió Grup Sud 
amb set punts, a dos dels tres 

conjunts que encapçalen el 
grup. El Viejas Glorias va co-
mençar la lliga amb un triom f 
sobre la Peña Madridista Iluro 
i després va empatar amb el 
Premià. - 08centvint

El primer equip de l’Handbol 
Club Vallag disputarà el cap 
de setmana el primer partit 
de lliga al grup A de la Tercera 
Catalana a la pista del Manya-
net B. Els jugadors que diri-
geix Javi Iglesias es van salvar 

la temporada passada del des-
cens per una reestructuració 
de darrera hora de la Fede-
ració Catalana d’Handbol. El 
Vallag afronta aquesta nova 
competició amb l’objectiu de 
la permanència. - J.C.

El Vallag inicia la competició
a la pista del Manyanet B

HANDBOL



 

 Més

 informació i 

serveis especials

93 560 24 10

SERVEI GRATUÏT DE 

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

Quan es fa la recollida?

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

On dipositar els residus?

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

Si no puc esperar al dia de recollida?
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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  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 
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Octubre

Fins al 18 d’octubre
INSCRIPCIONS CURS DE FOTO-

GRAFIA.

De dilluns a divendres de 15.30 a 
20.30 h a Can Pelegrí.
El curs s’iniciarà a l’octubre i té una 
durada de 20 h.
Foto-Club la Llagosta

Del 5 al 31 d’octubre
EXPOSICIÓ 18è CONCURS ESTA-

TAL DE FOTOGRAFIA.

Al Centre Cultural.
Foto-Club la Llagosta

Tot el mes
MATRICULACIÓ CURSOS DEL 

CENTRE DE FORMACIÓ DE PER-

SONES ADULTES. 
De dilluns i divendres, de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h.
Carrer de l’Estació, 28

Tot el mes
INSCRIPCIONS CURSOS DE BALL 

DE LA LLAGOSTA CLUB DE BALL.

Dilluns i dimecres, de 19 a 22 h, al 
Centre Cultural.
La Llagosta Club de Ball

4 l dijous
INAUGURACIÓ CURS 2018-

2019 CENTRE DE FORMACIÓ 

D’ADULTS. Amb M. Victòria Molins, 
que impartirà la xerrada Hem sortit 
de la crisi? L’exclusió social avui dia.
A les 18 h, al Centre Cultural

6 l dissabte
TROBADA MINIHANDBOL CEVO. 

Categories prebenjamí, benjamí 
masculí i femení i aleví masculí i 
femení. 
De 9.15 a 14.30 h, al CEM El Turó i a 
l’Escola SAFA.
Joventut Handbol la Llagosta i 
Consell Esportiu del Vallès Oriental

FORMACIÓ RADIOAFICIONATS.

Jornada de formació per a 
radioficionats sobre diferents 
sistemes de radiodifusió.
Es recomana inscriure’s prèviament 
a l’adreça de correu electrònic 
urcat@urcat.cat.
De 9 a 12 h, a l’Hotel d’Entitats, 
carrer del Mercat, 2.
Unió de Radioaficionats de 
Catalunya

CONCERT BENÈFIC PELUKO 

ROCK.

Entrada tres euros. De cada entrada, 
un euro es destinarà a l’Associació 
de Voluntariat Rems.
Amb l’actuació de: State kieta (18.50 
h), Jake Mate (20 h), Meuques 
boixes (20.50 h), Sin retorno (22 
h) i Tootenso (23.10 h). A les 24 h, 
s’iniciarà una jam session. 
A partir de les 17 h, al Centre 
Cultural. 
La Llagosta Brava

12 l divendres
FESTA AMB MOTIU DEL 12 

D’OCTUBRE.

A les 19 h, al Centre Cultural.
Fórum de Debate Llagostense

20 l dissabte
FIRA DE TARDOR. 
Amb zona de botigues, hostaleria 
(de 12 a 2 h), actuacions, activitats, 
inflables i jocs infantils.
De les 12 a les 21 h, al carrer de l’Es-
tació, al Parc Popular i al passeig del 
Pintor Sert. 
Associa ció de Comerciants i Serveis 
de la Llagosta

INTERCANVI CULTURAL. Amb 
la Peña Dominó de Cornellà de 
Llobregat i el Casal d’Avis de 
Castellar del Vallès i les actuacions 
dels quadres de ball Algarabía, 
Azahar, Cristina i Meritxell de la Casa 
de Andalucía de la Llagosta. 
A les 19 h, al Centre Cultural. Casa 
de Andalucía.

21  l diumenge
TEATRE. Como han cambiado las 
cosas, d’Emilia Murillo.
Amics de la Cultura Hemma Famma.
A les 19 h, al Centre Cultural

27 l dissabte
CURSA DE GEGANTES.

L’acte se suma a la campanya de 
lluita contra el càncer de mama.
A partir de les 16 h, al passeig de 
l’avinguda de l’Onze de Setembre.
Colla Gegantera de la Llagosta

28 l diumenge
4a CAMINADA CONTRA EL 

CÀNCER. A les 11 h, des de la plaça 
d’Antoni Baqué. Donatiu tres euros. 
Organitza l’infermera llagostenca 
Gloria González amb la col·laboració 
de la Colla Gegantera de la Llagosta. 



www.08centvint.cat 23Agenda 08centvint  I Octubre 2018

Farmàcies 
de guàrdia

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

4 octubre
CARRERAS ARBAT

5 - 10 octubre
VILA

11 - 18 octubre
BOTET NADAL

19 - 25 octubre
CARRERAS ARBAT

26 octubre - 1 novembre
VILA

2 - 8 novembre 
VILA

PASSATGE DEL TERROR 

BLACK NIGHTS EXPERIENCE 

(HALLOWEEN)

OCTUBRE

Dissabte 27, de 19 a 23.30 h
Diumenge 28, de 19 a 22 h
Dimecres 31, de 22 a 6 h. Nit 
de Halloween. Amb concurs de 
disfresses, ball, animació i música 
en directe.

Dijous 1 de novembre, 
de 19 a 22 h
Divendres 2 i dissabte 3 de 
novembre, de 19 a 23.30 h
Entrades a taquilla
Parc Popular
Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta, amb la 
col·laboració de diverses entitats 
de la nostra localitat: l’Associació 
de DJs de la Llagosta VIPS, Les 
Llagostes de l’Avern, Sangrinaris, 
els Saltats i els Volats

Dimarts 30 d’octubre
Per Tots Sants, hi haurà relats 
de por a la Biblioteca. 
A càrrec del Taller de teatre de la 
Biblioteca. Informació i 
invitacions a la Biblioteca. 
Places limitades.
Amb la col·laboració 
de l’Escola Municipal de Música 

CASTANYADA 2018

Dissabte, dia 6 

CONTES I MÚSICA EN 

FAMÍLIA.  A càrrec d’Un conte al 
sac.  Per a infants de 0 a 4 anys.
A les 12 h 

Dimecres, dia 10 

VIDEOFÒRUM. Un día perfecto, 
de Fernando León de Aranoa.
A les 16 h 

Dimecres, dia 17

XERRADA – COL·LOQUI. La 
importància de l’arbre familiar, a 
càrrec de Gemma Aguilar, de la 
Casa de la Natura. 
A les 16 h

Dimecres, dia 24

XERRADA. Nocions bàsiques de 
metereologia, a càrrec de Naïm 
Muñoz. 
A les 16 h

Dissabte, dia 27

BIBLIOLAB

La plastilina fa llum. Juguem 
amb l’electricitat. 

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA

Per a infants de 4 a 8 anys. 
Places limitades.
A les 12 h
Informació i inscripcions a partir 
de l’11 d’octubre a la Biblioteca.

Dimecres, 10, 17, 24 i 31

L’HORA DEL CONTE. 
A les 18.30 h

TALLERS (per a informació i 

inscripcions cal adreçar-se a la 

mateixa Biblioteca)

Fins al 18 de desembre
TALLER CREATIU. 

Es treballarà teatre, poesia i 
narrativa simultàniament. 
Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h
A càrrec de Conchi Fernández

GRUP DE CONVERSA EN 

CATALÀ.

Per a persones interessades en 
practicar català.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h

de la Llagosta. 
A les 21 h, a Can Pelegrí

Dimecres 31 d’octubre
Taller de maquillatges i photo-
call. 
De 16.30 a 19.30 h, al Parc Popu-
lar. Nou Casal

Castanyada de les Llagostes de 
l’Avern. 
A partir de les 17 h, paradeta de 
castanyes, moniatos i crispetes.  
A les 20 h, projecció d’una 
pel·lícula familiar.
A la plaça d’Antoni Baqué

Halloweenyada.
De 17 a 20 h, a la plaça d’Antoni 
Baqué. Tallers i Concurs de monia-
tos disfressats. 
Esplai Dijoc
 
Venda de castanyes. 
De les 20 a les 1 h, al Centre 
Cultural. 
Casa de Andalucía de la Llagosta

Dissabte 3 de novembre
Festa de la Castanyada.
A partir de les 20 h, sopar amb 
reserva trucant al telèfon 615 92 
17 33.
A partir de les 23 h, ball amb mú-
sica en directe obert a tothom. 
Al Centre Cultural 
La Llagosta Club de Ball
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Fem Poble per Xavi Herrero

José Antonio Guerra

Explica’ns com va anar el 

passatge del terror de Festa 

Major?

Bé, molt bé. Estic content 
sobretot per l’acceptació que 
ha tingut entre la gent. Amb 
el pas dels dies, augmentava 
el nombre de visitants. Hi 
han passat prop de 1.200 
persones. Evidentment, s’han 
de retocar coses, s’ha estrenat 
per a la Festa Major i cal 
millorar temes, com la sortida 
de la gent. 

Com vas iniciar-te en aquest 

món del terror?

De petit, amb el Racó 
d’Esplai Sant Josep, vam 
anar d’excursió al Tibidabo i 
quan van anar al passatge del 
terror jo no em vaig atrevir 
a entrar. Jo de petit era molt 
poruc, però a poc a poc em va 
agradar i em va enganxar el 
tema, fins fer aquest passatge 
del terror, que ha estat el 
projecte més gran de la meva 
vida. Ha estat una bogeria, 
però ha valgut la pena.

Tindrà continuïtat aquesta 

aventura?

Sí, sí. Volem que el passatge 
del terror vagi canviant 

d’història. Ara ha estat una 
casa (Where evil hides) 
que estava en venda. Per a 
Halloween, veurem com està 
la casa després de 30 anys. 
Serà l’evolució de la història. I 
per Nadal volem reconvertir-
ho tot i fer un espai nadalenc 
per als petits i les seves 
famílies, sense cap element 
de terror.

Abans d’aquest projecte 

has fet altres coses, 

explica’ns una mica.

He treballat a Catalunya en 
miniatura, fent un sopar 
espectacle del terror, al Vostra 
Vite vam fer per Halloween 
un sopar espectacle durant 
quatre nits, que va anar molt 
bé; a l’Asociación Rociera 
també... El més gran va 
ser a Corró d’Amunt, a les 
Franqueses del Vallès, on 
uns amics em van demanar 
fer un passatge del terror. 

Vam començar de zero, vaig 
estar tres anys i la història va 
anar in crescendo, ara crec 
que hi passen 2.000 o 2.500 
persones. 
 
Podríem dir que aquesta és 

la teva professió?

M’agradaria, però és complicat, 
ho has d’anar compaginant. 
Vaig estar treballant a França 
i quan se’m va acabar la 
feina, per no perdre el ritme 
del disseny, vaig començar 
a planificar el passatge del 
terror. Vaig veure que no era 
cap bogeria, ho vaig comentar 
amb la família i vam demanar 
el crèdit per fer-ho realitat. He 
estat un any i mig dissenyant 
i quatre mesos construint-lo. 

Per fer tot això es neces-

si tarà una bona formació. 

Què has estudiat?

Després de l’ESO vaig fer 
un Grau Mig de fusteria 
a l’Escola Industrial. Vaig 
marxar a Madrid a estudiar 
disseny i escenografia a 
l’Escuela Universitaria TAI. 
També he fet el Grau Superior 
de maquinària escènica a 
l’Institut del Teatre i el curs 
de Construcció efímera a 

l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya.

Et vols dedicar en exclusiva 

al tema del terror?

No, no. A mi m’agrada tot el 
que sigui disseny, decoració 
de cases, interiorisme,... El que 
passa és que el terror és un 
tema que porto des de petit, 
el domino i veig que a la gent 
li agrada. Hi ha gent que ho 
passa fatal, pero hi va. A més 
tots els projectes que he fet 
de terror, per sort, han tingut 
molt bona acceptació.

Avui, qualsevol cosa 
relacionada amb la por 
triomfa. Per exemple els 
escape room que més èxit 
tenen són els de terror. A 
Cercs, estan preparant un parc 
temàtic del terror, Horrorland. 
Els seus responsables van 
venir a veure el passatge del 
terror de Festa Major. 

Aquest passatge del terror 

es farà altres anys?

Jo espero que sí. La idea és  
que també el de Halloween i el 
de Nadal es facin a la Llagosta 
de manera continua, canviant 
coses cada any. Volem fer 
que la Llagosta sigui un lloc 
de referència. Vull parlar 
amb entitats per veure si se 
sumen al projecte aportant 
alguna activitat. A la Festa 
Major, quan sortíem a repartir 
tiquets de descompte, hi ha 
hagut persones que s’han 
molestat una mica perquè hi 
ha nens que s’han espantat. 
Això em sap molt malament, 
sempre volem controlar el 
tema dels infants, no volem 
causar cap trauma. Per això 
per a Halloween, tot i que 
és més per a adolescents i 
joves, m’agradaria comptar 
amb entitats per fer activitats 
i tallers per als infants. Estem 
preparant amb l’Associació de 
DJs una festa de Halloween 
per al dia 31 d’octubre, amb 
el passatge del terror, que la 
gent es disfressi per a l’ocasió. 

Podeu llegir l’entre vis ta 

ampliada a la nostra pàgina 

web: www.08centvint.cat

“He estat un any 
i mig dissenyant 
i quatre mesos 
construint-lo” “El terror és un 

tema que porto 
des de petit, el 
domino”

“Volem que el 

passatge del terror 

vagi canviant 

d’història”

37 anys. La seva passió per l’escenografia i el terror 
l’ha portat a crear diversos passatges per fer por 
als visitants, el darrer durant la Festa Major de 
la Llagosta. A més, aquest llagostenc afincat a 
Perpinyà ha treballat en escenografies de grans 
teatres, com el Liceu de Barcelona.
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