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Nova edició del festival 3 DE TEATRE 
amb quatre espectacles i una exposició

L’Ajuntament de la Llagosta 
organitza aquesta setmana 
una nova edició del festival 3 
DE TEATRE. El gruix d’actes 
es desenvoluparà divendres, 
dissabte i diumenge. A més, 
des de dilluns i fins dissabte, 
es pot visitar a la Biblioteca de 
la Llagosta l’exposició Llegir el 
teatre.

Demà divendres, el Centre 
Cultural acollirà a partir de les 
20 hores un monòleg a càrrec 
de Miguel Ángel Marín. L’hu-
morista ja va actuar amb gran 
èxit durant la Festa Major pas-
sada. L’entrada és gratuïta.
Dissabte, la companyia Teatre 
Mòbil protagonitzarà l’espec-
tacle familiar Cösmix a par-
tir de les 12 hores a la plaça 
d’Antoni Baqué. Dos viatgers 
infatigables, estranys i extra-

El teatre serà el gran protagonista aquest cap de 
setmana a la Llagosta amb una nova edició del 
festival 3 DE TEATRE, que ha preparat l’Ajuntament 
amb la col·laboració de la Diputació. La programació 
consta de quatre espectacles i d’una exposició. El 
Centre Cultural i la plaça d’Antoni Baqué seran els 
escenaris de les representacions, mentre que la 
Biblioteca acull una mostra sobre llegir el teatre. 

Miguel Ángel Marín 
protagonitzarà un 
monòleg divendres al 
Centre Cultural

Un moment de l’obra Mala broma. Fotografia: David Ruano

vagants arriben a l’escenari 
programats per fer riure a tot-
hom. 
També dissabte, es represen-
tarà a les 20 hores al Centre 
Cultural l’obra Mala broma. 
Es tracta d’una comèdia negra 
que posa al límit als seus per-
sonatges. 

Es pot fer broma de tot?
Un retrobament de dos vells 
amics serveix per preguntar-se 
precisament sobre aquests lí-
mits. Els de l’amistat, el de 
l’amor… però, sobretot, els de 
l’humor. Un d’ells ja ha triom-
fat com a humorista però l’al-
tre, en canvi, ha fracassat com 
a periodista. Els dos fan una 
juguesca al voltant d’un tema 
que els apassiona: els límits 
de l’humor. Serà capaç el pe-
riodista de fer la broma més 
forta que pugui imaginar a la 
seva dona? Quins són els lí-
mits de l’humor? De què no 
podem fer mai broma? O de 
qui no ens podem riure mai? 
L’obra és una comèdia de Jor-
di Casanovas de 85 minuts de 

durada. La direcció va a càrrec 
de Marc Angelet amb Ernest 
Villegas, Anna Sahun i Òscar 
Muñoz com a actors. 

Finalment, diumenge, a les 
20 hores, al Centre Cultural, 
es podrà veure Escenes d’un 
matrimoni, un text d’Ingmar 
Bergman, de la companyia 
Nexus Europa. Es tracta d’una 

obra en català de dues hores 
de durada protagonitzada pels 
actors Armand Villen i Berta 
Giraut sota la direcció escèni-
ca de Marta Gil. La sinopsi de 
l’espectacle avança que Johan 
i Marianne porten un matri-
moni aparentment perfecte. 
Al principi Marianne és una 
advocada matrimonial amb 
èxit, i Johan, que supera els 40, 
és un respectat científic en una 
institució de prestigi. Tenen 
dues filles. Tots dos semblen 
persones amb una gran capa-
citat reflexiva, però l’especta-
dor necessita entendre la seva 
felicitat, com funcionen en 

detall, i no només amb la seva 
relació de parella. L’obra re-
flexiona sobre les relacions de 
parelles, per tant les relacions 
humanes en un format íntim 
que colpeix a l’espectador.

Entrades anticipades
Les entrades anticipades 
per a aquestes dues darreres 
obres es poden adquirir per 
9 euros a l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania, a l’edifici de 
l’Ajuntament. El mateix dia 
dels espectacles, el preu serà de 
12 euros i les entrades estaran 
disponibles al Centre Cultural. 
- Juanjo Cintas

Només són de 
pagament les obres 
Mala broma i Escenes 
d’un matrimoni
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URBANISME  LA PRIMERA FASE DE LES OBRES COMENÇARÀ A PRINCIPIS DE 2019

L’alcalde de la Llagosta, Ósca r 
Sierra, es va reunir dilluns 
amb representants dels treba-
lladors de l’empresa Capresa 
i els va mostrar el suport de 
l’Ajuntament davant de la de-
cisió de la propietat de la fir-
ma de tancar la fàbrica ubica-
da al polígon industrial de la 
nostra localitat. La trobada, a 
la qual va assistir també el pri-
mer tinent d’alcalde, Mariano 
García, va tenir lloc a l’Edifi-
ci administratiu de l’Ajunta-
ment
L’alcalde va posar a disposi-
ció dels treballadors els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament 
per rebre assessorament. Els 
representants sindicals de 
CCOO presents a la reunió 
van explicar que s’oposen al 
tancament de l’empresa i a la 
pèrdua dels llocs de treball.

Capresa té actualment 48 tre-
balladors, una part dels quals 
són veïns de la Llagosta. La 
direcció i la representació dels 
treballadors ja han començat 
a negociar l’aplicació de l’ex-
pedient de tancament que el 
dia 16 d’octubre va presentar 
l’empresa.

Motius organitzatius
Capresa, que es dedica al trac-
tament de l’acer per al sector 
de l’automoció, és des de fa 
nou mesos propietat del grup 
Sidenor, amb seu a Vitòria, al 
País Basc. Sinedor argumenta 
motius organitzatius i de pro-
ducció per justificar la decisió 
de tancar la fàbrica de la Lla-
gosta i traslladar la producció 
a Vitòria. Capresa va ser fun-
dada l’any 1960 per la família 
Pascual. - 08centvint

ECONOMIA

L’Ajuntament mostra el 
seu suport als empleats 

Aprovat el projecte de 
reforma de Can Baqué
La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de la Llagosta 
ha aprovat el projecte de la 
primera fase de reforma de la 
masia de Can Baqué, que con-
sistirà en la neteja, assegurar 
les parts internes de la casa i 
la renovació total de la part 
exterior. 
Després d’aquesta primera 
fase, es realitzaran dues més 
per reformar totalment Can 
Baqué. La primera es durà a 
terme a principis de l’any que 
ve; la segona, el 2020, i la ter-
cera, el 2021. Abans de la sego-
na fase, l’Ajuntament farà un 
procés participatiu per tal que 
sigui la ciutadania la que deci-
deixi quins usos se li donaran 
a la masia. La realització de les 
tres fases costarà al voltant de 
600.000 euros en total.

La primera fase
Després del període d’exposi-
ció pública de la primera fase 
de la renovació de l’edifici, es 
farà la licitació d’obres. L’ob-
jectiu és que es comenci a 
executar la reforma al febrer. 
Les obres tenen un període 
d’execució de sis mesos. En 
aquesta fase es netejarà l’inte-
rior i es demolirà tot el que no 
valgui (cuina, lavabos, algun 
envà, etcètera). També està 
previst desmuntar la teulada 
i es farà una de nova. A més, 
es canviaran les finestres i es 

reformarà la façana. El pres-
supost d’aquesta primera fase 
és d’uns 200.000 euros, que 
aportarà íntegrament l’Ajun-
tament mitjançant un prés-
tec demanat a la Diputació a 
interès zero. El Consistori va 
demanar a la Diputació una 
subvenció per a aquesta actua-
ció, però no se li va concedir. 
De cara a la segona i tercera 
fase, l’Ajuntament tornarà a 
sol·licitar ajuts a la Diputació. 

Procés participatiu
Abans de fer la segona fase, 
l’any 2020, es farà un procés 
participatiu per decidir quin 
ús tindrà la masia. La sego-
na fase ja tindrà en compte 
aquest ús, ja que consistirà en 
la divisió interior, fusteria i 
preinstal·lacions de baixa ten-

sió i climatització. Per últim, 
la tercera fase es farà el 2021 
i consistirà en instal·lacions i 
mobiliari.
“Amb la reforma de Can Ba-
qué, volem recuperar el pa-
trimoni històric de la Llagos-
ta per tal que el pugui gaudir 
la ciutadania en els propers 
anys”, ha explicat l’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierra. L’al-
calde ha avançat que al gener 
es farà una presentació públi-
ca de tot el projecte de reforma 
de la masia de Can Baqué i ha 
destacat el procés participatiu 
per decidir l’ús de l’edifici. 
“Hem fet un esforç de sane-
jament de les arques muni-
cipals i això ens permet ara 
invertir en millores per als 
veïns i veïnes”, ha remarcat 
Sierra. - Juanjo Cintas

La masia de Can Baqué.
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Óscar Sierra optarà a la re-
elecció com a alcalde de la 
Llagosta. Sierra va ser esco-
llit, per unanimitat, candidat 
del Partit dels Socialistes de la 
Llagosta a les eleccions muni-
cipals de 2019 en una assem-
blea celebrada el 26 d’octubre. 
Durant la reunió, que va tenir 
lloc a la seu del PSC, al carrer 
de Sant Pau, només es va pre-
sentar la candidatura de l’ac-
tual alcalde.
Durant el seu discurs, el can-
didat socialista va agrair a la 
formació rebre novament la 
confiança de l’agrupació lo-
cal. Sierra va remarcar la tas-
ca socialista a nivell de l’Estat 
espanyol i de Catalunya. A 
més, va destacar la feina feta 
durant aquest mandat per 
l’equip de govern local amb 
el PSC al capdavant: “aquests 
tres anys i mig que portem 
ha estat un temps que hem 
hagut d’arreglar l’Ajunta-

POLÍTICA   L’ACTUAL ALCALDE VA SER ESCOLLIT PER UNANIMITAT EN UNA ASSEMBLEA  

Óscar Sierra serà el candidat
del PSC a les municipals

SOCIETAT

Jornada d’hípica 
adaptada a Can Taió

Una quinzena de persones amb diversitat fun-
cional de la nostra localitat van participar el 
25 d’octubre a la Jornada d’hípica adaptada 
que promovien l’Ajuntament de la Llagosta i el 
Consell Municipal de l’Esport Escolar i Lleure 
(CMEELL) i organitzava la Diputació de Bar-
celona. La jornada es va desenvolupar a l’Hípi-
ca Can Taió de Santa Perpètua de Mogoda. A 
l’activitat van participar alumnes de les escoles 
esportives del CMEELL i membres de l’entitat 
local Aspayfacos. - X. Herrero 

VIA PÚBLICA

Pablo Picasso estrena 
nova zona infantil

La zona infantil del carrer de Pablo Picasso té 
nous elements de jocs. L’espai té ara un rocò-
drom de dues peces, una caseta de fusta i un 
parell més de jocs per als més petits. El ferm, 
de cautxú, també s’ha renovat completament i 
s’ha duplicat la zona dedicada al parc infantil.
Aquesta actuació ha suposat, per a l’Ajunta-
ment, una inversió de 23.367,02 euros. La re-
modelació del parc infantil de Pablo Picasso 
se suma a altres actuacions realitzades en els 
darrer s mesos en aquesta via pública. - X.H.

Óscar Sierra, durant l’assemblea del 26 d’octubre.

ment, així de clar; econòmi-
cament era un desastre quan 
vam entrar. Ara el nostre 
Ajuntament comença a tenir 
l’equilibri pressupostari i es-
tem fent coses al carrer, tre-
ballant per a la ciutadania”. 
Antonio Rísquez, primer se-
cretari local del PSC, va au-
gurar que “amb el treball i el 

suport de tots els militants i 
simpatitzants farem que Ós-
car Sierra sigui novament 
l’alcalde de la Llagosta”. Ós-
car Sierra té 34 anys i és l’al-
calde de la Llagosta des del 
juny de 2015, després que el 
PSC repetís com el partit més 
votat en les eleccions celebra-
des al maig. - J.L. Rodríguez
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de la Llagos-
ta ha posat a disposició de la 
ciutadania una nova eina per 
fomentar la participació ciu-
tadana. Es tracta d’un termi-
nal d’opinió que està ubicat a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania (OAC), a la planta baixa 
de l’edifici de l’Ajuntament de 
la plaça d’Antoni Baqué.
Durant aquests dies, les per-
sones que vulguin poden 
participar en una enquesta 
sobre l’atenció rebuda a l’OAC 
mitjançant aquest terminal. 
Més endavant, es podrà opi-
nar sobre el funcionament 
d’altres serveis municipals. 
“L’objectiu és fomentar la 
participació ciutadana, co-
nèixer l’opinió dels veïns i de 
les veïnes i, a partir d’aquí, 
millorar els serveis que ofe-
rim”, ha dit el regidor de Par-

ticipació Ciutadana, Jaume 
Bonallach. “Si la resposta de 
la ciutadania és bona, està 
previst col·locar més termi-
nals en altres indrets del mu-
nicipi”, ha avançat Bonallach.
El Consistori ha contractat 
els serveis de la firma Happy 
Click, especialitzada en par-
ticipació ciutadana, per po-
sar en marxa aquest projecte. 
L’enquesta on line de valora-
ció de la Festa Major de 2018 
es va fer a través de la plata-
forma de participació ciuta-
dana de Happy Click. 
El terminal també servirà 
com a complement d’altres 
processos participatius que 
es puguin posar en marxa on 
line per tal que també puguin 
opinar les persones que no te-
nen ordinador ni tampoc telè-
fon mòbil. - J. Cintas

SEGURETAT CIUTADANA 

La modificació de la planti-
lla i de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament de la 
Llagosta va ser aprovada el 
23 d’octubre durant la cele-
bració d’un ple extraordinari. 
“Apostem fermament per re-
forçar el cos de la Policia Lo-
cal, creant dues noves places 
d’agent, una d’elles de sub-
inspector”, va explicar durant 
la sessió la regidora de Recur-
sos Humans, Conchi Jiménez.  

“Volem que  hi hagi més pre-
sència policial al carrer”, va 
afegir Jiménez.
El Ple també va ratificar la 
modificació dels estatuts del 
Consorci per a la gestió dels 
residus del Vallès Oriental i 
va aprovar el conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica 
per part del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental en matèria 
de comptabilitat i eficiència 
energètica. - J.C.

Es crearan dues noves 
places de policia local 

La quarta Caminada contra el càncer 
recapta 720 euros per a Oncovallès
Un total de 129 persones es 
van inscriure per participar 
en la quarta edició de la Ca-
minada contra el càncer de 
mama que es va celebrar el 28 
d’octubre. Gràcies a aquesta 
activitat, organitzada per la 
infermera llagostenca Gloria 
González i la Colla Gegantera 
de la Llagosta, es van recaptar 
720 euros, que han estat do-
nats a la  Fundació Oncovallès.
La caminada es va haver de fer 
sota la pluja. Els participants 
van realitzar abans uns exer-
cicis d’escalfament dins del 

SOLIDARITAT   LA PASSEJADA PER LA LLAGOSTA ES VA HAVER DE FER SOTA LA PLUJA

La Llagosta homenatja les 
víctimes de la Guerra Civil 
L’Ajuntament de la Llagos-
ta va fer el 15 d’octubre un 
acte d’homenatge i record al 
president Lluís Companys, a 
la resta de represaliats per la 
dictadura franquista i a les 
víctimes de la Guerra Civil, 
entre ells ciutadans de la nos-
tra localitat. El 15 d’octubre, 
va fer 78 anys de l’afusella-
ment de Companys. L’acte es 
va fer d’acord amb una mo-
ció aprovada en el seu dia pel 
Ple del Consistori llagostenc. 
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va recordar “que l’as-
sassinat de Companys és una 
de les més de 192.000 execu-
cions que el dictador Francis-
co Franco va ratificar entre el 
final de la guerra i el 1944”. 

Veïns de la Llagosta
En el seu parlament, Sierra va 
indicar que “la Llagosta no va 
quedar al marge de la bar-
bàrie de la Guerra Civil i de 
les represàlies del franquis-
me”. L’alcalde va fer esment 
dels ciutadans del nostre mu-
nicipi que van morir al front 
de guerra, als que van passar 
per camps de concentració 
i als que van anar a la presó. 
Tot i que moltes d’aquestes 
persones van passar a l’anoni-

SOCIETAT    L’ACTE VA SERVIR TAMBÉ PER RECORDAR ELS REPRESALIATS PEL FRANQUISME

mat, l’acte va recordar aque-
lles de les quals es té constàn-
cia, com Josep Redón Galve i 
Pere Villaronga Pi, que van 
morir al front; Ramon Barta-
lot Pagès i Pere Folguera Vi-
llaronga, que van morir quan 
fugien cap a França; Ramon 
Sariol Castellà, que va morir 
al camp de concentració ale-
many de Gusen; i als veïns que 
van anar a parar a camps de 
concentració o a la presó, com 
és el cas de Joan Sariol i Caste-
llà, Joan Alarcón Domínguez, 
Ventura Carbonell Jacomet, 
Josep Gorgues Torrent, Joan 
Pagès Gabarra, Pere Pagès 
Vila i Andreu Ricart Bonàs. 
El text que va llegir l’alcal-

de indica que, després de 
dècades de llibertats demo-
cràtiques, encara no s’ha re-
parat com cal la memòria 
del president Companys i la 
de milers de víctimes d’ar-
reu d’Espanya, entre elles, 
els veïns de la Llagosta. 
A l’acte van assistit regidors 
del Partit dels Socialistes, Es-
querra Republicana i Partit 
Popular, així com una trente-
na de veïns i veïnes. Dues re-
gidores d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, Virgínia Jiménez 
i Meritxell Carbonell, van ex-
cusar la seva absència a l’acte 
per motius laborals. - Xavi 
Herrero

Acte d’homenatge del 15 d’octubre.

Centre Cultural i, posterior-
ment, van iniciar el recorregut 

per diversos indrets de la nos-
tra localitat. - J. Cintas
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L’Ajuntament instal·la 
a l’OAC un terminal per 
fomentar la participació
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El ple celebrat el 23 d’octubre. 

El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar el 23 d’octubre de for-
ma inicial, durant una sessió 
extraordinària, la congelació 
dels impostos, taxes i preus 
públics per a l’any 2019. La 
modificació de les ordenances 
fiscals va comptar amb el vot a 
favor de l’equip de govern mu-
nicipal (PSC, PDeCA T i PP) i 
d’ERC i amb les abstencions 
d’ICV-EUiA i Cs.

Gravamen de l’IBI
En el cas de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI), es rebai-
xa el tipus de gravamen, del 
0,841% al 0,82% quan es trac-
ti de béns urbans, i al 0,83%, 
en béns rústics. Amb aquesta 
baixada es compensarà la re-
visió cadastral amb un incre-
ment del 3% que hi ha pre-
vista per a l’any que ve i així 
l’IBI tampoc no s’apujarà. 
Pel que fa a l’Impost de Ve-

POLÍTICA   ELS PREUS PELS SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA ES REBAIXEN I ES FACILITARAN ELS TRASPASSOS DE LES PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL

El Ple aprova la congelació dels impostos 
i taxes municipals de l’exercici de 2019

Victòria Molins, activista so-
cial i religiosa, va inaugurar el 
4 d’octubre el curs 2018-2019 
del Centre de Formació de 
Persones Adultes de la Llagos-
ta amb una defensa aferrissa-
da de l’educació per superar 
entorns de marginació. L’acte 
va tenir lloc al Centre Cultural 
i va comptar amb l’assistència 

Inaugurat el curs al Centre 
de Formació d’Adults

de prop d’un centenar de per-
sones. Abans de la xerrada,  la 
directora del Centre de For-
mació d’Adults de la Llagos-
ta, Isabel Soler, va encoratjar 
els alumnes a aprofitar el nou 
curs. Tres exalumnes van par-
lar als assistents sobre la seva 
bona experiència al centre 
educatiu llagostenc. - J.L.R.B.

hicles de Tracció Mecànica,   
s’estableix una bonificació del 
75% de la quota de l’impost a 
favor dels titulars dels vehicles 
classificats en el Registre de 
Vehicles de la Direcció Gene-
ral de Trànsit (DGT) com a 
“zero emissions” i “eco”. “En 
aquest sentit, hem volgut 
premiar els veïns i les veïnes 
que cuiden el medi ambient”, 
va dir la regidora d’Economia 
i Hisenda, Conchi Jiménez. 
En les taxes per tractament, 
recollida i  eliminació de re-
sidus sòlids urbans i per al 
subministrament municipal 
d’aigua potable, hi ha una 
tarifa social per a aquelles 
unitats familiars amb ingres-
sos anuals iguals o inferiors a 
12.000 euros. “L’Ajuntament 
facilitarà els tràmits per tal 
que les famílies puguin gau-
dir d’aquests descomptes”, 
va assegurar Conchi Jiménez. 

El Consistori també ha fet 
algunes modificacions en la 
taxa corresponent per poten-
ciar els traspassos de para-
des del Mercat Municipal. “A 
més, s’han aplicat rebaixes 
considerables en els preus 
per serveis d’atenció domi-
ciliària”, va indicar la regi-
dora d’Economia i Hisenda. 

ENSENYAMENT ECONOMIA

L’empresa 
BeA Hispania, 
guardonada

L’empresa BeA Hispania, ubi-
cada al carrer de la Indústria 
del Polígon industrial de la 
Llagosta, va ser una de les ho-
menatjades per la Cambra de 
Comerç de Barcelona durant 
la gala de celebració del Dia 
de la Cambra, que va tenir 
lloc a la Casa Llotja de Mar 
de Barcelona el dia 18. BeA 
Hispania commemora aquest 
any el seu 50è aniversari i va 
ser una de les nou firmes del 
Vallès Oriental que van ser 
guardonades. Un centenar 
d’empreses de la demarcació 
de Barcelona van ser home-
natjades durant l’acte, que 
arribava a la seva 22a edició. 
El president de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, Mi-
quel Valls, va inaugurar el 
Dia de la Cambra i va donar 
la benvinguda a les empreses 
guardonades. - J.C.

El 28 de novembre tindrà lloc 
la primera sortida del nou Ci-
cle de passejades per a la gent 
gran. Aquell dia, les persones 
de la Llagosta que s’inscriguin 
prèviament podran visitar la 
població de Centelles. Les al-
tres excursions tindran lloc 
l’any que ve. El 13 de febrer, 
es farà una passejada per Pi-

El dia 28 comença un
nou cicle de passejades

neda de Mar. El 13 de març, 
es realitzarà una sortida per 
la Llagosta i el nostre entorn, 
mentre que el 10 d’abril es vi-
sitarà Torrelles de Llobregat. 
El Cicle de passejades és una 
iniciativa de la Diputació que 
compta amb el suport de di-
versos ajuntaments, entre ells 
el de la Llagosta  - J.Cintas

GENT GRAN

Eva Miguel, portaveu del grup 
municipal d’ICV-EUiA, va 
criticar que el ple fos extra-
ordinari, “sense participació 
ciutadana”, i va recordar que 
només havien tingut “dos dies 
per estudiar la proposta de 
l’equip de govern municipal”. 
Jorge Sabanza (Cs) va qua-
lificar com a “electoralista” 

la proposta de congelar els 
impostos a “pocs mesos de 
les eleccions municipals”. 
El regidor d’ERC, Xavier 
Cols, es va mostrar d’acord 
amb les modificacions plan-
tejades, però va preguntar: 
“què ha canviat aquest any 
respecte als anteriors per 
congelar els impostos?” 
La regidora d’Hisenda va 
recordar-li el gran esforç 
que havia fet l’equip de go-
vern per contenir la despe-
sa des del començament del 
mandat i que ara ha per-
mès congelar els impostos. 
L’alcalde, Óscar Sierra, va tan-
car el debat assegurant que “la 
pressió fiscal a la Llagosta 
era un 40% inferior a la mit-
jana de poblacions d’entre 
10.000 i 15.000 habitants”. 
El ple també va aprovar una 
modificació pressupostària. - 
Juanjo Cintas

08centvint  I  Novembre 2018
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L’Ajuntament de la Llagosta 
va celebrar el 13 d’octubre el 
25è aniversari del Casal d’Avis 
amb una festa a la qual van 
assistir més de 400 persones. 
L’acte es va fer finalment a les 
instal·lacions del Casal d’Avis 
i no al carrer, com estava pre-
vist en un principi, davant la 
possibilitat que plogués. Els 
assistents van poder ballar 
amb la música en directe del 
grup Sol de nit i van gaudir 
d’un aperitiu.
Durant la celebració, van par-
lar l’alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra; la regidora de 
Gent Gran, Antonia Illescas; 
i la presidenta de l’Agrupació 
de Jubilats i Pensionistes de la 
Llagosta, Teresa Ventura. Els 
tres van tenir un record per 
a les persones que han passat 
per les diferents juntes del Ca-
sal d’Avis durant aquests 25 
anys. L’alcalde van remarcar 
“el gran nombre de tallers i 
activitats que es fan al Casal 
d’Avis, amb una gran accep-
tació, per tal d’afavorir un 
envelliment actiu”. - J. Cintas

GENT GRAN     MÉS DE 400 PERSONES VAN ASSISTIR A L’ACTE EL 13 D’OCTUBRE

El Casal d’Avis va celebrar 
el seu 25è aniversari

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
renovat recentment la caldera 
de la calefacció del Casal Mu-
nicipal d’Avis. La nova instal-
lació substitueix a la caldera 
que hi havia fins ara, que ja te-
nia 25 anys i estava finalitzant 
la seva vida útil. 
El Consistori ha invertit en 
aquesta operació 10.407,05 
euros. La nova caldera és més 
eficient i, a més d’assegurar un 
major estalvi energètic, també 
permetrà millorar el rendi-
ment del sistema de calefacció 
del Casal d’Avis.
Aquesta és una acció més que 
ha portat a terme l’Ajunta-
ment durant aquest mandat 
per millorar les condicions de 
les persones que habitualment 

L’Ajuntament destina 10.407 euros 
per a una caldera nova al Casal d’Avis

GENT GRAN   AMB L’APARELL ES MILLORA EL SISTEMA DE CALEFACCIÓ DE L’EDIFICI

La nova caldera del Casal d’Avis. 

Dos moments de la celebració. Fotografia: Josep Cano

fan ús de les instal·lacions del 
Casal d’Avis. Anteriorment, ja 
ja s’hi van col.locar 22 taules 
de menjador-joc de 120 x 100 
centímetres, 100 cadires i 18 

butaques altes, que van costar 
20.450,55 euros, i es va instal-
ar un nou aparell d’aire con-
dicionat al gimnàs del Casal 
d’Avis. - X. Herrero
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SOLIDARITAT

Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, se celebrarà la de-
sena edició del Gran Recapte d’Aliments. L’Ajuntament de la 
Llagosta col·laborarà en aquesta iniciativa solidària, juntament 
amb voluntariat de Rems i del Far. Les donacions a la nostra 
localitat es podran fer als supermercats Dia, Sorli Discau i Ca-
prabo. Tots els aliments recollits es destinaran a famílies de la 
Llagosta. En aquesta ocasió, el Banc d’Aliments de Catalunya 
confia a aconseguir unes 4.500 tones de menjar, una xifra si-
milar a la de l’any passat, en els més de 2.800 punts de recolli-
da que s’hi instal·laran. Són necessaris 27.500 voluntaris per a 
aquesta desena edició del Gran Recapte d’Aliments. - J.C.

Desena edició del Gran 
Recapte d’Aliments

SOLIDARITAT

Aspayfacos, l’entitat que aple-
ga persones amb diversitat 
funcional i els seus familiars 
de la nostra localitat, ha posat 
a la venda el seu nou calen-
dari solidari. El preu de cada 
exemplar és de tres euros. 
La recaptació es destinarà a 
sufragar diverses activitats 
d’Aspayfacos. 

Les persones interessades 
poden adquirir el calendari 
a la papereria La rambla, a 
la perru queria Lluch García, 
a Foto Estudio Damián, a 
MacMobles, a Fa Joc Moda, 
al CEM El Turó, a la Cafeteria 
Ca La nena, a la Carnisseria 
Queen i a l’Asociación Rocie-
ra de la Llagosta. - J.C.

Aspayfacos posa a la venda
el seu nou calendari solidari

08centvint  I  Novembre 2018

La campanya del 25N farà 
incidència en la prevenció
El Centre Cultural acollirà 
el dissabte 24 de novembre a 
les 18.30 h l’acte central de la 
programació del 25N a la Lla-
gosta, que comptarà amb l’ac-
tuació de Pamela  Palenciano, 
amb el seu monòleg No solo 
duelen los golpes. L’acte s’ini-
ciarà amb la lectura del mani-
fest preparat per a aquest any. 
La prevenció és la principal 
eina per evitar la violència 
masclista. Aquest és el missat-
ge principal de la campanya 
d’aquest any del Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones im-
pulsada per l’Ajuntament. 

La prevenció
Al Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones, el 70% 
de les atencions són per vio-
lència de gènere o assetja-
ment. A més d’aquests casos, 
al Centre tracten temes com 
la salut i l’acompanyament en 
moments de dol, fan assesso-
rament jurídic per a casos de 
divorci o custòdia i atenció 
psicològica, entre d’altres. Les 
dones que vulguin algun tipus 
d’atenció es poden adreçar a 
Can Pelegrí.
Habitualment, els casos més 
greus de violència masclista 
són els que criden més l’aten-
ció, però al nostre voltant es 
donen molts casos de dife-
rents manifestacions de vio-
lència masclista: el control de 

IGUALTAT    DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

la parella, com ara voler saber 
constantment on està, opinar 
sobre la roba que porta o con-
trolar les despeses que fa; ac-
tituds que busquen l’aïllament 
de la dona, menyspreant-la i 
criticant les seves amistats;  
accions intimidatòries, arri-
bant a l’insult, l’amenaça o la 

coacció; i la més visible de les 
violències masclistes, l’agres-
sió, des d’una empenta fins a 
obligar a mantenir relacions 
sexuals. Tota la programació 
al voltant del 25N a la Llagos-
ta es pot consultar a la pàgina 
18 d’aquest 08centvint. - Xavi 
Herrero

L’acte del 25 de novembre de l’any passat. 

DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA

Els infants són un dels col·lectius de la nostra societat  
considerats vulnerables que cal atendre. Per ajudar a prendre 
consciència, l’Ajuntament de la Llagosta organitza tot un seguit 
d’activitats al voltant del Dia Internacional de la Infància sota el 
lema Diferents, però iguals en el respecte. La proposta tindrà lloc 
el dia 20 de novembre al Centre Cultural. A partir de les 17 h, 
hi haurà una rebuda musical i un espai per berenar. Tot seguit, 
a les 17.45 h, es farà la presentació de la jornada i es posarà en 
escena l’obra de teatre participatiu Likes. La jornada finalitzarà 
a les 18.45 h amb un taller de màgia obert a tots els nens i les 
nenes que s’apropin fins al Centre Cultural. - X.H.
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L’Ajuntament de la Llagos-
ta està portant a terme la 
poda anual dels arbres del 
nostre municipi. L’empresa 
Tratamien to y Acondiciona-
miento de Laderas y Obras 
(TALIO) és l’encarregada per, 
segon any seguit, d’aquesta 
operació. El 2017, aquesta fir-
ma va ser la guanyadora del 
procés de licitació per un preu 
de 57.579 euros per dos anys. 
La poda durarà un mes apro-
ximadament i els treballs es 
porten a terme entre les set 
del matí i les sis de la tarda, se-
gons ha explicat responsables 
de TALIO. 
En total, està previst podar 
uns 1.400 arbres. Una part de 

MEDI AMBIENT   L’EMPRESA TALIO I LA BRIGADA DE JARDINERIA EXECUTEN ELS TREBALLS

L’Ajuntament podarà 
aquest any 1.400 arbres

la feina, la realitzarà l’empresa 
TALIO i l’altra, la Brigada de 
Jardineria de l’Ajuntament. La 

Treballs de poda al passeig del Pintor Sert.

poda es va iniciar el 16 d’octu-
bre al passeig del Pintor Sert. 
- J. Cintas

L’Exposició canina 
se celebra el dia 
11 de novembre

La Reial Societat Canina de 
Catalunya organitzarà l’11 
de novembre la 16a edició de 
l’Exposició canina de la Lla-
gosta. L’activitat tindrà lloc 
al Parc Popular entre les 10 i 
les 14.30 hores. 
L’Exposició canina també 
servirà per realitzar els con-
cursos canins, puntuables 
per al Campionat de Cata-
lunya. Durant la jornada, es  
farà el concurs de bellessa i 
el de bon ciutadà caní. Les 
inscripcions estan obertes 
a tothom que tingui gos i es 
poden fer el mateix dia 11 de 
novembre al Parc Popular o 
prèviament a la pàgina web 
de la Reial Societat Canina. - 
08centvint

SOCIETAT

300 persones 
ballaran a la 
Zumba Gegant 

La plaça de la Sardana aco-
llirà el 18 de novembre la 
celebració de la Zumba Ge-
gant 2018, una activitat que 
organitza la Colla Gegantera 
de la Llagosta. Un total de 
300 persones participaran en 
aquesta activitat, que servi-
rà per recaptar diners per a 
la Marató de TV3. La jorna-
da començarà a les 10 hores 
amb actuacions, exhibicions 
i tallers. La Zumba Gegant se 
celebrarà entre les 11 i les 14 
hores. Tots els participants 
rebran una samarreta i una 
pulsera de regal. En cas de 
pluja, l’activitat es desenvo-
luparà a les instal·lacions del 
Complex Esportiu Munici-
pal El Turó. - J.C.

SOLIDARITAT



www.08centvint.cat12  Actualitat 08centvint  I  Novembre 2018

El Centre Cultural va acollir 
un homenatge al Peluko
El Peluko Rock, concert d’ho-
menatge a Juan Ramón Bení-
tez, conegut com el Peluko, va 
reunir més de 200 persones 
el 6 d’octubre al Centre Cul-
tural de la Llagosta. Benítez, 
que estava molt vinculat als 
grups musicals de la Llagosta, 
va morir el passat mes de març 
després d’una greu malaltia. 
La Taberna del último heavy 
va organitzar el concert d’ho-
menatge amb la col·laboració 
de La Llagosta Brava. El Pe-
luko Rock va començar a les 
cinc de la tarda i es va allargar 
fins més enllà de la mitjanit. 

Vocalista de Jake Mate
Al concert, hi van actuar els 
grups State Kieta, Sin retorno, 
Jake Mate, Meuques Boixes i 
Tootenso. “Tots els grups van 
actuar molt bé, ens ho vam 
passar molt bé i vam compar-
tir molts records. Hi havia 
persones que no es veien des 
de feia prop de 15 o 20 anys”, 
ha explicat Txema Pérez, can-
tant del grup Sin retorno.  
El Peluko va ser vocalista de 

CULTURA    EL CONCERT VA APLEGAR EL 6 D’OCTUBRE MÉS DE 200 PERSONES

Jake Mate i un dels moments 
més emotius de la vetllada es 
va viure precisament durant 
l’actuació d’aquest grup. Al 
concert van assistir també fa-
miliars de Juan Ramón Bení-
tez. Durant tot el concert, hi 
va haver a l’escenari la guitar-
ra del Peluko, una bufanda de 
la Reial Societat, el barret que 
feia servir als concerts i una 
ampolla de cervesa. “Va ser 
molt emotiva tota la vetllada 
i tot allò que hi havia a l’esce-
nari era una forma de tenir-lo 

amb nosaltres”, ha dit Pérez. 
A més de les cinc actuacions, 
a partir de la mitjanit es va fer 
una jam session en la qual el 
públic assistent va poder par-
ticipar activament. 
Durant tot l’esdeveniment hi 
va haver sortejos i diversos es-
tands, així com servei de bar 
per comprar entrepans i begu-
des. Els organitzadors del Pe-
luko Rock destinaran més de 
200 euros de la taquilla a l’as-
sociació de voluntariat Rems. 
- 08centvint

Un moment del concert d’homenatge al Peluko. 

MEDI AMBIENT

Setmana europea de la 
prevenció de residus
Amb motiu de la Setmana 
europea de la prevenció de 
residus, que se celebrarà del 
17 al 25 de novembre, l’Ajun-
tament de la Llagosta orga-
nitzarà diverses activitats a la 
nostra localitat. En concret, 
es portarà a terme un taller de 
reciclatge de samarretes per 
transformar-les en bosses. 
Les dues agents cíviques s’en-
carregaran de dirigir aquests 
tallers, que tindran una dura-
da d’una hora i mitja. Es farà 
una sessió per a membres de 
l’entitat local Aspayfacos i al-
tres per a l’alumnat de quart 
i cinquè de Primària de les 
tres escoles que s’han sumat a 
aquesta iniciativa, Les Planes, 
Joan Maragall i Sagrada Fa-
mília. El primer taller es farà 
el 16 de novembre i el darrer, 

el 27 de novembre. L’objectiu 
d’aquesta activitat és fomen-
tar la reutilització.
A més, dins de la programa-
ció prevista per l’Ajuntament, 
el dia 19 de novembre se cele-
brarà durant el matí a la pla-
ça d’Antoni Baqué un mercat 
d’intercanvi de llibres en el 
qual podrà participar l’alum-
nat dels centres educatius 
de la Llagosta. La deixalle-
ria també fomentarà durant 
aquells dies l’intercanvi de 
llibres. Amb aquesta activitat 
es promourà l’economia cir-
cular. 
D’altra banda, el Consorci de 
Residus del Vallès Oriental va 
portar a terme al mes d’octu-
bre una campanya de sensibi-
lització per al foment de la re-
collida selectiva a la Llagosta.   

L’Ajuntament ha renovat les portes dels vestidors del 
Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert. El pressu-
post d’aquesta actuació és de 2.964,5 euros i l’ha execu-
tada l’empresa Carpintería J. Morales SL de la Llagosta. 
Les portes, de ferro galvanitzat, obren cap a l’exterior i tenen un 
pany més segur. - X.H.
 

Es canvien les portes del 
Camp Municipal de Futbol

EQUIPAMENTS GENT GRAN

Setmana 
Cultural de la 
Gent Gran

La Regidoria de Gent Gran 
de l’Ajuntament de la Llagos-
ta celebrarà la Setmana Cul-
tural del 26 de novembre al 2 
de desembre. Durant aquells 
dies, es portaran a terme di-
verses activitats per a la gent 
gran de la nostra localitat. La 
majoria d’actes tindran lloc 
a les instal·lacions del Ca-
sal d’Avis. Així, les persones 
grans de la Llagosta podran 
gaudir d’actuacions musicals, 
xerrades amb diverses temà-
tiques i un ball, organitzat 
conjuntament amb l’Agrupa-
ció de Jubilats i Pensionistes 
de la nostra població, entre 
d’altres. També està previst 
realitzar una excursió a Bar-
celona. - J.C.

CULTURA

La ciutadania de la Llagosta va gaudir de la festa de la Casta-
nyada i de Halloween amb els actes que van preparar diferents 
entitats. La Biblioteca va muntar el dia 30 una nova sessió dels 
relats de por amb l’actuació de l’Escola Municipal de Música. 

SOCIETAT

L’Ajuntament ha netejat els terrenys de Can Xiquet. El des-
brossament de la zona tenia un pressupost de 1.392,27 euros 
i la neteja ha costat 544,79 euros. L’Ajuntament abonarà en 
primera instància aquestes factures, que, posteriorment, re-
clamarà a la Junta de Compensació de Can Xiquet. 
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Les subcomissions de Cultu-
ra i Joventut de la Festa Major 
2018 han fet un balanç positiu 
de la programació i de l’orga-
nització de la festa d’aquest 
any i han plantejat alguna mi-
llora de cara al 2019. Al grup 
de Joventut es van analitzar 
les aportacions prèvies a la 
reunió fetes per les entitats, 
vinculades a la Regidoria de 
Joventut, que van organitzar 
activitats durant la Festa Ma-
jor: els Sangrinaris, els Volats, 
els Saltats, la Llagosta Brava, 
VIPS i Lotokotó. En general, 
es va considerar que la progra-
mació, així com la seguretat, 
han millorat aquest any. 
Pel que fa als horaris, també 
es veuen adequats i es planteja 
no fer cap ampliació. La sub-
comissió de Joventut també 
va considerar que la ubicació 
de les activitats és la correc-
ta. Aquesta subcomissió va 
destacar com a molt positiu el 
procés participatiu a l’hora de 
treballar en la programació de 
la Festa Major. 

Protocol d’assetjament
D’altra banda, es va analitzar 
el protocol de prevenció d’as-
setjaments sexuals, que va ser 
destacat com una eina de pre-
venció i actuació útil. Tant les 
persones i entitats que hi havia 
a la barra de bar com el per-
sonal de seguretat de l’Espai 
de concerts van fer tasques 

CULTURA I JOVENTUT   EL REGIDOR DE CULTURA AGRAEIX LA FEINA DEL GRUP DE TREBALL

La Comissió fa un balanç 
positiu de la Festa Major

preventives sobre assetjament 
sexual. A més dels cartells 
amb informació que hi havia 
a diversos espais, als actes de 
tots els escenaris es van poder 
escoltar per megafonia mis-
satges contra l’assetjament 
sexual. El regidor de Joventut, 
Fran Ruiz, ha comentat que 
“de cara a l’any vinent, caldrà 
millorar alguna cosa, com 
definir bé en què consistia la 
música de barraka”. Ruiz ha 
indicat que “per part de la Re-
gidoria, considerem molt po-
sitiva la feina de les entitats 
i persones que han format 
part de la comissió i convi-
dem que la gent interessada a 
formar-ne part s’animi quan 
s’obri la convocatòria al mes 
de febrer”.
Al grup de Cultura, es va co-
mentar la possibilitat de tras-

Actuació d’havaneres durant la Festa Major. 

lladar l’espectacle de fi de 
festa al carrer de l’Estació per 
fer-lo més cèntric i crear més 
ambient. Els membres de la 
comissió també van analitzar 
l’horari dels balls de nit i es va 
comentar la possibilitat d’en-
darrerir una mica l’hora d’ini-
ci. També es va parlar sobre la 
coincidència en l’horari d’al-
gunes activitats. Es va indicar 
que en quatre dies és difícil 
que no se solapi algun acte, 
però això no passa quan és 
un acte multitudinari ni quan 
les propostes van adreçades 
a un mateix públic. Mariano 
García, regidor de Cultura, ha 
agraït la tasca de la Comissió  
i ha destacat que “el balanç 
de Festa Major ha estat força 
positiu tant per part de la Co-
missió com de la ciutadania”. 
- X. Herrero

SOLIDARITAT

Los Mojinos Escozíos se 
sumen a la campanya 
solidària de la Policia Local 

El llagostenc Chicho Artero i la seva banda, Los Mojinos Es-
cozíos, s’han sumat a la campanya dels Escuts Solidaris Contra 
el Càncer, de la mà de la Policia Local de la Llagosta. Els escuts 
es poden adquirir a la Comissaria de la Policial Local i a diver-
sos establiments de la Llagosta, que tenen un distintiu especia l. 
Els esportistes Antonio García Robledo i José María Guerrero 
també s’han afegit a aquesta iniciativa solidària.

SOCIETAT

El Fórum de Debate Llagos-
tense ha fet un balanç positiu 
de la festa que va organitzar 
amb motiu del 12 d’octubre  al 
Centre Cultural. L’activitat va 
ser  presentada pel president 
de l’entitat, Bartolomé Fraile, 
i va comptar amb les actuaci-
ons de la cantautora María de 
los Reyes Riaza, de la cantao-
ra de flamenc Mary Sala i del 
grup de ball Diamonds. “Es-
tem molt satisfets de la festa 

de la Hispanitat del 12 d’oc-
tubre que vam fer al Centre 
Cultural; vam gaudir d’ unes 
actua cions molt destacades”, 
ha remarcat Fraile, que ha ex-
plicat que hi havia prop d’un 
centenar de persones a l’acte. 
La propera activitat del 
Fórum de Debate Llagostense 
tindrà lloc el 6 de desembre 
per celebrar el 40è aniversari 
de la Constitució espanyola. - 
J.L.R.B.

El Fórum de Debate Llagostense 
va celebrar el 12 d’octubre
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PETITS KOMETES

LA VEU DEL POBLE
Quin ús fa del Casal Municipal 
d’Avis de la Llagosta?

TERESA MARCOS MARÍA BAUTISTA

HILARIO LARA MARI MARTÍN

AURORA SANZ ANTONIO MORENO

FITXA

L’ENTITAT

Any de fundació: 2018
Nombre de socis: 3
Correu electrònic: petitskometes@gmail.com

Petits Kometes és una enti-
tat, de recent creació, forma-
da per tres terapeutes i tracta 
sobre l’acompanyament en 
el dol per la mort d’un nadó 
durant l’etapa de l’embaràs 
o al període perinatal, que 
comprèn fi ns a quatre set-
manes posteriors al part.

Les tres membres de Petit 
Kometes, que són veïnes de 
la Llagosta, es van conèixer 
mitjançant el programa En 
la Pecera de Eva, de Ràdio la 
Llagosta, i van decidir iniciar 
una aventura conjunta per 
acompanyar les persones que 
han perdut un nadó abans 
de néixer o tot just després 
del part. Les tres sòcies fun-
dadores són Eva Villanueva, 
que també és l’editora del 
programa a l’emissora mu-
nicipal, Lola Berbel i Sandra 
Sánchez.

El recorregut d’aquesta nova 
entitat se situa pocs mesos 
enrere. De fet, el 12 de juny 
van emetre un programa a 
Ràdio la Llagosta, a l’espai  
En la Pecera de Eva, sobre el 
dol per la mort dels nadons, 
ja sigui durant l’embaràs, fi ns 
i tot amb la fecundació in vi-
tro o amb altres tècniques de 
gestació, o just després del 

GRUP DE SUPORT PEL DOL EN LA MORT D’UN NADÓ

L’entitat ha 
creat un grup de 
Facebook tancat 
amb l’objectiu de 
donar més eines 
de suport

part. Pocs mesos després, ja 
al setembre, havien forma-
litzat tota la documentació 
de la nova entitat. 

L’objectiu de l’associació, des 
del primer moment, és ofe-
rir un grup de suport mutu, 
ja que les tres membres han 
patit el mateix dol. Les tres es 
complementen mitjançant la 
seva experiència vital, les di-
verses teràpies sistèmiques i 
la sensibilitat.

Petits Kometes vol ser un 
punt de referència i, per 
això, està posant els fona-
ments de la seva entitat 

amb l’acompanyament dels 
serveis mèdics del Centre 
d’Assistència Primària de la 
Llagosta i l’Hospital de Mo-
llet. Ràpidament han obert 
camí dins del sector sanitari 
per rebre suport i sinergies. 
Tant és així, que l’entitat 
neix a la Llagosta però el seu 
abast vol ser supramunicipal, 
respecte al Baix Vallès.

D’entre les activitats que les 
responsables de Petits Ko-
metes han començat a idear 
hi ha les reunions grupals i 
les xerrades o conferències 
especialitzades. Tot això per 
trencar el tabú del dol amb 
el període gestacional i peri-
natal. 

A banda de tot això, ja fun-
ciona el grup de Facebook 
Petits Kometes. Això sí, és 
un grup tancat. Per formar-
hi part, les persones interes-
sades han de ser acceptades 
mitjançant una sol·licitud 
prèvia. - José Luis Rodríguez 
Beltrán
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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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FE D’ERRORS: Al 08centvint del mes d’octubre,  hi havia algunes dades incorrectes tant en la notícia de la Caminada
contra el càncer com a l’apartat de l’agenda relacionat amb aquest acte. Les dades correctes eren que la Caminada
començava a les 11 hores i el donatiu per dorsal era de cinc euros. 

CARTES 
ELA (ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA)

Entre la multitud de enferme-
dades que padecemos los hu-
manos, incluyendo las llama-
das enfermedades raras por 
desconocimiento, a mi juicio 
podíamos establecer tres ni-
veles; las leves o menos graves, 
las graves y las irreversibles.
Hasta no hace muchos años, la 
década de los cincuenta – se-
senta del siglo pasado, el dolor 
de apendicitis, se le conocía 
como el dolor de “Miserere”. 
En la actualidad, intervenido 
a tiempo ha perdido casi la to-
talidad del riesgo.
El cáncer, que sólo mencio-
narlo produce terror..., no di-
gamos para las personas a las 
que se le diagnostican, pues 
sin dejar de ser terrible, la 
cien cia en muchos casos con-
sigue su curación total y en 
otros aplicando tratamientos 
adecuados, consiguen dor-
mirlos como en un letargo del 
que despertaran en un espacio 
de tiempo indeterminado.
Estos dos ejemplos expuestos 
nos pueden servir para esta-
blecer el baremo de graves y 
muy graves.

Por desconocimiento, sólo voy 
a citar dos de las que conside-
ro irreversibles, el Alzheimer y 
la ELA, que es la que da título 
a este comentario.
Tengo que decir que la inicia-
tiva de este comentario no es 
del que escribe, nace de una 
conversación con un amigo 
víctima directa de esta terri-
ble enfermedad. Me atrevo a 
emplear la palabra “víctima” 
porque él es consciente de que 
lo es y me pide que lo haga con 
la cruda realidad, no en vano 
tenemos algo en común, com-
partimos el sufrimiento, que 
faltan palabras para describir-
lo.
Este amigo, este hombre lo 
tiene tan asumido, que ha lle-
gado a la conclusión de que si 
estudiando con él se pudiera 
conseguir algún avance que 
posibilitara a los investigado-
res, algún día no lejano erra-
dicar esta maldita enferme-
dad, él sería feliz.
Esta enfermedad es como una 
carcoma que va anulando todo 
el sistema neurológico, que va 
paralizando toda actividad 
nerviosa hasta el extremo de 
no poder comer, beber, ni tan 
siquiera hablar para poder 
decir lo que se siente y poder 
aliviar su sufrimiento; que se 
le ha de alimentar y adminis-

trar la medicación por sonda 
gástrica. Esta persona queda 
en estado vegetativo sin tan si-
quiera con fuerza para quejar-
se, solo emiten pequeños so-
nidos guturales hasta que les 
llega la muerte. Esto es la ELA. 
Y esto lo expongo yo desde mi 
maldita experiencia.

Antonio: En tu nombre ten-
go que agradecer, porque es 
de justicia, la colaboración 
desinteresada del grupo LA 
MURGA, que hace ya tiempo 
tomaron la iniciativa de hacer 
colectas para ayudar a la in-
vestigación, así mismo, a los 
establecimientos que colabo-
ran ofreciendo sus productos 
para conseguir la máxima re-
caudación y como no, a todas 
las personas que depositaron 
su donativo por modesto que 
fuere.

Y por último un agradecimien-
to que es una plegaria, para 
que Dios ilumine a médicos y 
científicos para poder culmi-
nar la meta que persiguen.

De José Monterrubio 
Para Antonio Melgar
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CULTURA

La Llagosta es uno de los pueblos donde se pagan 
menos impuestos de la provincia, la presión fiscal 
está un 40% por debajo de la media, aún así con 
una optimización y buena distribución de los recur-
sos, ligado a la buena gestión económica, estamos 
consiguiendo por una parte sanear la economía del 
ayuntamiento a la misma vez que hacemos más co-
sas y se prestan más servicios a los vecinos. 
Hemos congelado todos los impuestos y tasas. Ade-
más, hemos bajado los precios de los costes de la 
atención domiciliaria a todas aquellas personas con 
dependencia que tienen contratado el servicio. Una 
vez más el gobierno socialista ayudará a la econo-
mía de las familias y como queremos que siga así 
mucho tiempo, hemos vuelto a elegir a nuestro al-
calde Óscar Sierra para que vuelva a ser el candidato 
a las próximas elecciones. Con esta buena gestión y 
forma de gobernar cercana a los vecinos de los regi-
dores y regidoras socialistas y nuestro alcalde Óscar 
Sierra, no nos cabe duda de que volveremos a estar 
al frente del Ayuntamiento en la próxima legislatu-
ra. En España, esperemos también que los partidos 
de la oposición dejen al lado sus bloqueos, entren 
en razón y aprueben unos Presupuestos para la 
gente que serían un segundo impulso para mejorar 
la economía familiar de los vecinos y vecinas de La 
Llagosta.

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

BAJADA DE IMPUESTOS

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu 
Català

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Los vecinos y vecinas de La Llagosta por fin tendre-
mos una congelación en los impuestos y tasas (basu-
ras, IBI, vehículos, agua) para el 2019. Nuestro grupo 
municipal lleva pidiéndolo tres años, pero parece ser 
que la convocatoria de elecciones para el próximo 
año es lo único que ha conseguido que no vuelva a 
haber una subida. 
De todas maneras, las formas del gobierno munici-
pal (PSC, PdCat y PP) siguen siendo las mismas año 
tras año. Nos presentan su propuesta dándonos dos 
días para hacer aportaciones (en toda la legislatura 
no nos han aceptado ninguna alegación más allá de 
errores en los textos). 
Y también, como viene siendo habitual, la aproba-
ción inicial de las ordenanzas fiscales fue en un ple-
no extraordinario, coartando la participación de la 
ciudadanía que únicamente puede participar de los 
plenos ordinarios. ¿Será porque van justos con los 
plazos? No sería ninguna novedad. Se ha convertido 
en una mala costumbre, ya que lo mismo pasa con 
todas aquellas decisiones que tienen una fecha lími-
te de presentación.
En fin, ojalá hubiera elecciones cada año para que 
nuestros bolsillos no se vieran afectados por cons-
tantes subidas, como las sufridas en 2016, 2017 y 
2018. Aunque a nuestro parecer sea una decisión 
tardía y populista… ¡Bienvenida sea la congelación!

POR FIN ¡AÑO ELECTORAL!
Nos hemos inspirado en el titulo que seguro no han 
olvidado de la divertida película de Atrapado en el 
tiempo protagonizada por Bill Murray. En la misma, 
el personaje sufre un bucle temporal, vive su parti-
cular Día de la Marmota, es decir, repetir una y otra 
vez lo mismo. 
Como cada 4 años y a las puertas de las elecciones 
volvemos a estar atrapados en el tiempo, volvere-
mos a ver obras, grandes inversiones en el Turo, bar 
en el Parque Popular etc., y como no bajada de las 
tasas y los impuestos Fiscales ( a lo cual estamos to-
talmente de acuerdo siendo un alivio fiscal para el 
contribuyente teniendo más dinero disponible en el 
bolsillo para poder llevar a cabo su vida diaria) pero 
no cada vez que se acerquen elecciones municipales 
oportunismo puro y duro?, ya que se han solicitado 
bajadas de impuestos durante toda la legislatura, y 
que casualidad ahora se bajan los impuestos a 7 me-
ses de las elecciones toda una fiscalidad meramente 
electoralista que no viene acompañara de una me-
moria económica sobre su viabilidad ni de informe 
jurídico, esperemos que no afecte a la próxima le-
gislatura y que no se vea amenazada ni la capacidad 
inversora del Ayuntamiento ni los servicios que se 
prestan a los vecinos de la Llagosta, hipotecando a 
la próxima legislatura y se tengan que volver a subir 
todos los impuestos en el 2020. 

SÍNDROME DÍA DE LA MARMOTA

El ple celebrat a les acaballes del mes d’octubre i 
on s’ha debatut la modificació de les ordenances 
fiscals de l’any 2019, és una mostra més del perquè 
els membres del Partit Popular de La Llagosta estem 
en política. La proposta és ferma: apostar per la 
congelació de tots els impostos municipals de cara a 
l’any vinent és quelcom necessari. La situació permet 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) tampoc s’apugi 
i que pel que fa a l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica, es pugui bonificar el 75% de la quota de 
l’impost en aquells vehicles classificats com a “eco” i 
“zero emissions”. En l’àmbit del tractament, recollida 
i eliminació de residus sòlids urbans i l’aigua de 
consum, s’ha fixat una tarifa social per a les famílies 
amb ingressos inferiors a 12.000 euros. Així mateix 
s’aplicaran bonificacions de fins al 90% en rendes 
més baixes. 
És important entendre i fer entendre que facilitar el 
dia a dia dels ciutadans ha de ser el pilar fonamental 
de tots aquells que tenen un compromís amb la 
vida política del nostre municipi. La demagògia 
i el populisme, difícilment ens conduiran a bon 
port, malgrat és  el camí adoptat per algunes forces 
polítiques. Treballar i créixer són per tant, les úniques 
alternatives viables. Estem i estarem al costat de les 
forces que apostin per l’acció real per sobre de la 
paraula buida. 

TOT S’HI VAL?
S’està acabant la legislatura i toca aprovar les 
darreres Ordenances Fiscals (impostos). Des del 
Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) hem 
apostat sempre per la congelació d’impostos i, si les 
arques ho permeten, la rebaixa. Aquesta legislatura 
hem reduït el tipus de l’IBI (Impost Béns Immobles) 
diversos cops per compensar la pujada cadastral. Per 
tant, hem complert. S’ha concedit beneficis fiscals a 
les famílies que ho necessiten, i ara hem congelat 
impostos.

Al PDeCAT entenem que la millor política social és la 
política econòmica que incentiva que les persones 
tinguin feina i un sou. Aquesta legislatura s’ha 
convocat tantes places com legalment s’ha permès 
mitjançant Plans de Treball de la Diputació de 
Barcelona i també s’ha omplert les places de policia 
que estaven vacants, de manera que avui els efectius 
policials poden treballar millor, sense haver de cobrir 
les vacants que l’antic govern local havia generat.

Continuem, doncs, amb la voluntat de treballar 
i escoltar totes les aportacions positives que ens 
vulguin fer arribar.  

ÚLTIMES ORDENANCES FISCALS
Des del 2015 fins ara, sistemàticament l’equip de 
govern (PSC-PP-PDCAT), havia pujat els rebuts de 
l’aigua, escombraries i IBI, i nosaltres com a oposició 
sempre havíem defensat en ple, que en la mesura de 
les possibilitats econòmiques d’aquest ajuntament, 
s’optés per la rebaixa o congelació d’aquestes taxes.
I és en any pre-electoral que l’equip de govern 
congela els rebuts per al 2019,...previsible! Però tot 
i així, celebrem que als nostres veïns i veïnes no se’ls 
faci pagar més per serveis bàsics, per això vàrem 
donar suport a la modificació de les ordenances 
fiscals per a l’any 2019. 
També i ho tornem a reiterar, a l’equip de govern 
li queden encara compromisos adquirits per 
materialitzar com la remunicipalització de l’aigua 
(anem 2 anys tard), la modificació del ROM, 
l’implementació d’estacionaments de recàrrega per 
vehicles elèctrics (anem 2 anys tard), etc… 
Com a oposició els instarem una vegada i una altre 
al compliment dels acords adoptats. Per últim, 
recordem que les preses/os polítics ja porten 1 any 
de presó preventiva, i organitzacions com Amnistia 
Internacional ja van denunciar l’Estat per l’ús excesiu 
de la força el 1-Oct i demana la llibertat dels presos 
per vulneració de drets. Els volem a casa amb les 
seves famílies!

ANY PRE-ELECTORAL
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HANDBOL

El Vallag no 
ha guanyat cap 
partit encara

El primer equip de l’Hand-
bol Club Vallag no ha sumat 
encara cap victòria en aques-
ta nova temporada. Els lla-
gostencs van començar la lli-
ga amb un empat (23-23) a la 
pista del Manyanet. Després 
van perdre el primer partit 
que van disputar a casa con-
tra el Sant Vicenç B (23-32). 
En la tercera jornada de lli-
ga van empatar a la pista del 
Sant Just (31-31) i en la quar-
ta també van sumar un punt 
contra el Sabadell B (30-30). 
El cap de setmana passat van 
descansar, perquè el seu par-
tit contra el Sant Andreu de 
la Barca va ser ajornat. Ara 
jugaran contra el Vendrell.

HANDBOL

El Joventut perd 
amb la Salle 
Bonanova

El sènior del Joventut Handb-
vol la Llagosta va perdre la 
jornada passada per 23 a 28 
contra la Salle Bonanova At-
lètic per 23 a 28. Es de la nos-
tra localitat van debutar amb 
un triomf sobre el Vilanova 
i la Geltrú (35-28). Després 
van empatar (23-23) a Sant 
Andreu de la Barca. En la 
tercera jornada, van caure a 
casa contra l’Agramunt (30-
36). El partit de la quarta jor-
nada a la pista del Vendrell 
va ser ajornat. El Joventut 
Handbol és onzè amb només 
tres punts. La propera jorna-
da es desplaçarà a la pista del 
Cerdanyola per jugar contra 
el setè classificat del grup.

FUTBOL SALA   LES LLAGOSTENQUES VAN GUANYAR DISSABTE EL CASTELLÓ (4-2)
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La Concòrdia és el líder 
després de sis jornades

El Club Deportivo la Concòr-
dia ja és el líder del grup 2 de la 
Segona Divisió espanyola. Les 
llagostenques han escalat a la 
primera posició després dels 
resultats del cap de setmana 
passat. La Concòrdia suma 15 
punts i comparteix el liderat 
amb el Castelldefels. 

Les de la nostra localitat van 
derrotar dissabte el Caste-
lló per 4 a 2. El partit va ser 
molt igualat, però les locals 
van estar més encertades 
en atac que les seves rivals. 
En els primers minuts, Cris 
va disposar de diverses oca-
sions per inaugurar el mar-
cador, però la portera visi-
tant ho va evitar. Al minut 
5, el Castelló va gaudir d’una 
ocasió molt clara i Clàudia 
es va lluir sota pals. Tres mi-
nuts després, va arribar el 0 a 
1. Clàudia va tocar la pilota, 
però no va poder evitar el gol. 

El Club Deportivo la Concòrdia és el primer classificat al grup 2 de la Segona 
Divisió espanyola. Les jugadores que entrena Dani Mosteiro sumen 15 punts, 
els mateixos que el segon classificat, el Castelldefels. Les llagostenques estan 
protagonitzant un gran inici de temporada. El cap de setmana passat, van sumar 
la cinquena victòria, en derrotar el Castelló.

Una acció del partit entre la Concòrdia i el Femení Cervera.

La Concòrdia és el 
primer classificat amb  
cinc partits guanyats i 
només una derrota

Al minut 12, Villa va superar 
la portera rival amb un xut des 
de lluny i va marcar l’empat. 
El 2 a 1 el va fer Domi amb 
una gran acció individual al 
minut 14. Un minut després, 
Cris va enviar un xut al pal. A 
la jugada següent, Sonia Blan-
co va marcar el 3 a 1 amb un 
xut molt potent.
El 4 a 1 el va aconseguir Alba 
al minut 5 de la segona part 
en una jugada individual. El 
Castelló es va llençar sobre la 
porteria defensada per Jess a 

la segona part. Al minut 10, 
va xutar contra el pal i poc 
després va establir el 4 a 2 de-
finitiu en transformar un pe-
nal. Domi va disposar de dues 
oportunitats per eixamplar el 
marcador, però no les va apro-
fitar. 
El proper cap de setmana, la 
Concòrdia jugarà a la pista del 
San Vicente-Hércules, que és 
antepenúltim amb només tres 
punts i que ve de perdre per 
un ajustat 5 a 4 contra el Xaloc 
d’Alacant. - Juanjo Cintas

El CD Viejas Glorias va per-
dre la jornada passada per 1 
a 2 contra el Lares Legends. 
Després d’aquesta derrota, els 
llagostencs són desens. 
Anteriorment, els de la nos-
tra localitat havien derrotat la 
Llantia per 0 a 1 amb gol en 
pròpia porta; van caure a casa 
contra l’Atlètic Pomar (1-3) i 
van empatar (1-1) al camp de 
l’Argentona. Els llagostencs 
van suar de valent per acon-
seguir una victòria molt tre-
ballada contra la Llantia. El 

gol de la victòria de l’equip 
de la nostra localitat va arri-
bar a la primera part. Contra 
l’Atlètic Pomar, els llagos-
tencs es van veure superats a 
la primera part pels visitants i 
ja al descans perdien 0 a 2. A 
la represa, l’Atlètic Pomar va 
marcar el tercer gol i, al tram 
final, Denar Roque va marcar 
el gol de l’honor. Al camp de 
l’Argentona, el Viejas Glorias 
es va avançar a la mitja hora 
de joc, però, a la represa, els 
locals van empatar. - J.L.R.B.

El Viejas Glorias és desè després de 
caure amb el Lares Legends (1-2)

FUTBOL



Dissabte 24 de novembre, 
a les 18.30 h 
Acte commemoratiu del Dia 
Internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones.
Lectura del manifest 
Monòleg, No solo duelen los golpes, de 
Pamela Palenciano 
Lloc: Centre Cultural 

Dijous 8 i 15 de novembre, 
de 16.30 a 17.30 h 
Tallers d’autoestima i gestió 
de les emocions per a dones
A càrrec de Vanessa Palomero, 
psicopedagoga i educadora social
Lloc: Can Pelegrí 
Organitza: Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD) 

Dimecres 14 de novembre, 
a les 16 h 
Cinefòrum: Figures ocultes, 
de Thedore Melfi 
Lloc: Can Pelegrí 
Organitza: Biblioteca

Dimecres 21 de novembre, 
de 17 a 19 h
Taller. Qué són els micromasclismes? 

Activitat per a persones grans 
Lloc: Casal d’Avis

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 

DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Durant el mes de novembre

Campanya de sensibilització a les xarxes socials 
 #NoésNo, #Nomesassassinats, #Nomasmachismo, #laLlagostadiuNo, #Nomesimpunitat,...

 per a l’alumnat del curs elemental I de 

 
 Els comerços de l’Associació de Comerciants i Serveis (ACIS) de la Llagosta 

exposaran als seus aparadors un cartell distintiu de la lluita contra la violència envers les dones.

Dimecres 21 de novembre,
a les 18 h  
Taller participatiu. Sexisme i pu-
blicitat
A càrrec d’Aroa Talavera Romero, 
psicoterapeuta psicodinàmica i especialista 
en perspectiva de gènere
Lloc: Can Pelegrí 
Organitza: CIRD i Servei d’Informació 
Juvenil. 

Dijous 22 de novembre, 
a les 18 h 
Per les valentes !!!
A càrrec de l’Escola Municipal de Música i 
Resistencia literaria 
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament 
Organitza: CIRD 

25N

Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tota 
la població
Més informació 

igualtat@llagosta.cat



Álex Pérez jugarà el Mundial 
amb la selecció catalana
Álex Pérez, jugador del primer 
equip del Fútbol Sala Unión 
Llagostense, disputarà amb la 
selecció catalana de futbol sala 
el Mundial juvenil de la cate-
goria d’esportistes de 20 anys.    
La competició tindrà lloc en-
tre el 18 i el 26 de novembre a 
Valledupar, a Colòmbia. 
Catalunya ha quedat enqua-
drada al grup A, juntament 
amb les seleccions d’Argen-
tina, el Marroc i Bolívia. El 
combinat català debutarà con-
tra Bolívia. El segon partit el 
jugarà contra Argentina i el 
tercer, contra el Marroc. Els 
dos millors equips de cada un 
dels tres grups i els dos millors 
tercers disputaran els quarts 
de final.  

Vuitena posició
D’altra banda, el primer equip 
del Fútbol Sala Unión Llagos-
tense ocupa la vuitena posi-
ció amb set punts a la Lliga 
Nacional. Els de Juan Carlos 
García van perdre el cap de 
setmana passat a la pista de 
l’Albelda per 3 a 2. Els llagos-
tencs han caigut en els quatre 
partits que han jugat fora de 

Álex Pérez, en primer terme. 

FUTBOL SALA  LA COMPETICIÓ TINDRÀ LLOC A COLÒMBIA AQUEST MES DE NOVEMBRE

casa. En els que han disputat 
al CEM El Turó han sumat 
dues victòries i un empat. En 
el darrer partit que van ju-
gar a casa van empatar (2-2) 
contra el Sansur. El FS Unión 
Llagostense no va fer un bon 
partit, però va lluitar fins al 
darrer moment per la victòria. 
A falta de quatre segons per al 
final, Álex Pérez va poder do-
nar el triomf als locals, però 
el porter visitant ho va evitar. 
Juan Carlos va fer l’1 a 0 
al minut 11 després de re-
bre una passada d’Alber-
to. Sis minuts després, el 

L’esportista llagostenca Paula 
Román Martí es va proclamar 
el 31 d’octubre subcampiona 
de la Copa d’Europa de pati-
natge artístic en la modalitat 
de lliure individual. La com-
petició va tenir lloc a la loca-
litat de Fuengirola (Màlaga). 
Paula Román milita al Club 
de Patinatge Artístic de Ri-
pollet i és entrenada per Janet 
Ruiz. La llagostenca ha tan-
cat la temporada amb aquest 
subcampionat. Els dies 19 i 
20 d’octubre, va participar al 
Campionat d’Espanya, a San-
tander, on va aconseguir la 
quarta posició. - J. Cintas

Paula Román, subcampiona de 
la Copa d’Europa de patinatge

PATINATGE ARTÍSTIC  LA LLAGOSTENCA VA SER QUARTA AL CAMPIONAT D’ESPANYA

Sansur va empatar aprofi-
tant una pèrdua dels locals. 
A la segona part, els llagos-
tencs van arribat a les cinc 
faltes molt aviat. Al minut 10, 
el Sansur ja va disposar d’un 
doble penal i Abraham va fer 
una gran aturada. 
Al minut 13, Edgar va veure  
la segona groga i els visitants 
no van desaprofitar el segon 
doble penal que van tenir a 
favor i van marcar l’1 a 2.  
Els llagostencs van buscar 
l’empat. Al minut 16, Patxi va 
fer el 2 a 2 amb una falta direc-
ta. - Juanjo Cintas

La Llagosta va acollir el 6 d’octubre novament una jorna-
da d’handbol dedicada tant a àrbitres com a jugadors i juga-
dores. L’activitat va incloure un curs de reciclatge per a àrbitres 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental. Després de la part teò-
rica, van posar en pràctica el que havien après als diferents par-
tits de la Trobada de minihandbol amb equips de les categories 
prebenjamí, benjamí masculí i femení i aleví masculí i feme-
ní. La Trobada va ser organitzada pel Joventut Handbol la Lla-
gosta i el Consell Esportiu del Vallès Oriental al CEM El Turó.

HANDBOL

Paula Román, al podi de la Copa d’Europa. 

HANDBOL

El CEM el Turó va acollir el dia 27 
d’octubre una jornada d’inclusió 
esportiva dedicada a l’handbol

El Complex Esportiu Mu-
nicipal El Turó va acollir 
el 27 d’octubre al matí una 
jornada d’inclusiva esporti-
va dedicada a l’handbol, or-
ganitzada per l’Ajuntament 
de la Llagosta i l’Associació 
Demanoenma n o de Palau. 
L’acte va comptar amb la par-
ticipació de més d’un centenar 
de persones, entre les quals hi 
havia dos jugadors del Balon-
mano Granollers, el llagos-
tenc Antonio García Robledo 
i Míriam González Amores. 
La jornada va ser possi-
ble també gràcies a la col-
laboració del Consell Mu-
nicipal de l’Esport Escolar i 
Lleure, el Joventut Handbol 

la Llagosta, l’Handbol Club 
Vallag i Aspayfacos. Entre els 
participants, hi havia veïns de 
Santa Perpètua, Montcada, 
Ripollet, Granollers, Cerda-
nyola i la Llagosta. A l’acte 
també hi va anar el regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de 
la Llagosta, Jordi Jiménez.
Durant aproximadament 
dues hores, tots els partici-
pants en la jornada van po-
der gaudir de diversos jocs 
relacionats amb l’handbol. 
La intenció dels responsables 
municipals i de l’Associació 
Demanoenmano és organit-
zar altres activitats d’aquest 
tipus més endavant a la nostra 
localitat. - J. Cintas

www.08centvint.catEsports 1908centvint  I  Novembre 2018
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FUTBOL AMERICÀ

Álex Pacheco debuta amb victòria 
amb la selecció espanyola júnior

Álex Pacheco va debutar el 
30 de setembre amb la selec-
ció espanyola júnior de futbol 
americà. Espanya es va impo-
sar per 20 a 7 a Holanda en un 
partit disputat a la Ciudad del 
Fútbol de las Rozas, a Madrid. 
Pacheco, de 16 anys, va jugar 
uns 20 minuts en la posició de 
quarterback. “He anat altres 
vegades a concentracions 
amb Espanya i ha estat ara el 
primer cop que he jugat amb 
la selecció espanyola júnior. 

Va ser impressionant, sobre-
tot per l’ambient, les instal-
lacions i per l’equip”, ha ex-
plicat el llagostenc, que va 
tornar de Madrid amb molt 
bones sensacions per seguir 
amb la selecció espanyola, tot 
i tenir encara edat de cadet. 
Pacheco afronta ara una 
nova temporada amb canvi 
d’equip; passa de l’Hospitalet 
Pioners al Barberà Rookies, 
en el qual havia militat ante-
riorment. - J.L.R.B.

El Club Bàsquet la Llagosta 
2017 té un júnior i un cadet
El Club Bàsquet la Llagosta 
2017 té dos equips de forma-
ció federats aquesta tempora-
da 2018-2019, tot i que també 
confia a muntar més enda-
vant un sènior masculí. L’en-
titat llagostenca segueix amb 
la seva evolució al Complex 
Esportiu Municipal El Turó 
amb l’objectiu de construir 
una base sòlida amb valors 
educatius. “Això és el més im-
portant”, diu la presidenta del 
club, María José García. 
La nostra localitat pot gaudir 
aquesta campanya de par-
tits de bàsquet en categorie s 
cadet i júnior dins de les 
competicion s que organitza la 
la Federació Catalana de Bàs-
quet. 

19 jugadors
El grup de nois del cadet 
suma ja la segona temporada 
amb una plantilla plena amb 
membres del municipi, men-
tre que el júnior és de recent 
creació amb una gran part de 
jugadors de Mollet. “Tenim 
un total de 19 jugadors entre 
els dos equips, nou del cadet 
i deu del júnior, tot i que hi 
ha jugadors d’altres edats in-
teressat”, explica la presidenta 
del Club Bàsquet la Llagosta 
2017, que remarca que “in-
tentem captar jugadors i ju-
gadores de totes les edats per 
seguir creixent com a club”. 
El júnior entrena els dilluns i 

Jugadors del Club Bàsquet la Llagosta 2017. 

BÀSQUET   L’ENTITAT CONFIA A PODER DISPOSAR D’UN SÈNIOR LA PROPERA TEMPORADA

els dijous a la tarda i el cadet 
ho fa, dimarts i dijous, al CEM 
El Turó. 

Tot i que la formació i els 
equips de base són l’objectiu 
principal, el club ja compta 
amb un grup de jugadors mas-
culins que enguany havie n 
intentat formar un sènior. 
“Aquesta temporada no ha 
estat possible perquè ha es-
tat tot molt precipitat, però 
aquest grup de jugadors ja 
s’entrena amb nosaltres i serà 
el futur primer equip de bàs-
quet de la Llagosta la propera 
temporada”, augura María 
José García. 

A més, hi ha un altre grup 
d’entrenament de dones, que 
anteriorment ja havien jugat 
a bàsquet i que ara ho fan en 
edat màster. 
El nou club viu amb tranquil-
litat econòmica aquesta tem-
porada pel suport de la beca 
de promoció de l’esport de 
base del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) i l’empre-
sa Cola Cao que van rebre el 
passat juny. “Ens ha anat bas-
tant bé, perquè gràcies a això 
ens hem pogut equipar amb 
samarretes i materials. Tam-
bé han assumit el cost de les 
fitxes. Anem més tranquils 
perquè tots aquests costos 
els hauríem d’haver assumit 
els pares i mares”, destaca la 
presidenta, que confia en les 
possibilitats que el bàsquet 
es faci un lloc a l’esport de la 
la nostra localitat. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

El Club Patí la Llagosta va 
sumar dues medalles al Tro-
feu Charlie Rivel de Cubelles. 
Les patinadores Luz Cortés i 
Leyre Pineda van aconseguir 
trofeu en categoria infantil. 
Cortés va ser primera i Pine-
da, segona. 

D’altra banda, Marina Closas 
va ser desena al Campionat de 
la Federació Catalana juvenil. 
A l’Open de Barcelona, Leyre 
Pineda va ser tercera. Al Tro-
feu Nacional de Sant Fost, 
Pineda va ser primera i Lucía 
Ríos, segona. - J.L.R.B.

El CP la Llagosta guanya cinc
trofeus en diversos tornejos

PATINATGE ARTÍSTIC

Els dos equips 
juguen competicions 
organitzades per la 
Federació Catalana



9/11/18 · 10/11/18 · 11/11/18

TEATRE INFANTIL DE CARRER

ACTIVITAT PRÈVIA AL FESTIVAL
Exposició: Llegir el teatre

DEL 5 AL 10 DE NOVEMBRE

Mostra de llibres comentats al Club de lectura de la Biblioteca en el marc del programa Llegir el teatre, impulsat pel Servei de 

Biblioteques de la Generalitat i el Teatre Nacional de Catalunya. Inclou obres d’èpoques i estils diversos.

9/11/18  DIVENDRES
A LES 20 H - CENTRE CULTURAL

Després de l’exitosa actuació a la Festa 

Major, torna a la Llagosta el monologista 

Miguel Ángel Marín amb un nou espectacle: 

Demogracia. 

HUMOR
Miguel Ángel Marín
Gratuït

MALA BROMA Amb Anna Sahun, 
Ernest Villegas i Òscar Muñoz.
Preu anticipada: 9 euros
Preu taquilla: 12 euros
Dos antics amics es retroben després de vint anys. Quan eren joves, presen-

taven plegats un programa radiofònic d’humor. Ara un d’ells ja ha triomfat 

com a humorista però l’altre, en canvi, ha fracassat com a periodista. Els 

dos fan una juguesca al voltant d’un tema que els apassiona: els límits de 

l’humor. 

ESCENES D’UN MATRIMONI
Cia. Nexus Europa

11/11/18  DIUMENGE

Preu anticipada: 9 euros
Preu taquilla: 12 euros
Escenes d’un matrimoni és una obra sobre una relació amorosa al llarg 

dels anys i per sobre o a través de les circumstàncies. L’amor d’una pare-

lla, o qui sap si les seves cendres o les seves brases, persisteix més enllà 

de tota mena de context: les pressions de les famílies d’origen, el ma-

trimoni, el divorci, els amants i les amants, els nous matrimonis, la vio-

lència, la desaparició de la passió i el seu retorn, la degradació d’aquest 

amor i la seva renaixença. 

 

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Venda d’entrades 

anticipades a l’OAC,
    De dilluns a divendres

      de 8.30 h a 14 h
     Dimarts i dijous
      de 16 h a 20 h

10/11/18  DISSABTE

Dos viatgers infatigables, estranys i ex-

travagants arriben a l’escenari de la plaça 

d’Antoni Baqué programats per fer riure. 

CÖSMIX Cia. Teatre Mòbil
Gratuït

i
10/11/18  DISSABTE

A LES 20 H - PLAÇA D’ANTONI BAQUÉ

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LLAGOSTA

A LES 20 H - CENTRE CULTURAL

A LES 20 H - CENTRE CULTURAL
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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 

08centvint  I Novembre 2018

Novembre

3 DE TEATRE.  Del 9 a l’11. Tota la 
programació a la pàgina 21.
SETMANA CULTURAL DE LA 

GENT GRAN.  Del 26 de novembre 
al 2 de desembre. 
DIA INTERNACIONAL PER A 

L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 

ENVERS LES DONES.  Del 8 al 24. 
Tota la programació a la pàgina 18. 

10 l dissabte
PRESENTACIÓ CE LA LLAGOSTA. 

A les 17 h, al Camp Municipal de 
Futbol Joan Gelabert.

11 l diumenge
16 EXPOSICIÓ CANINA. 

De 10 a 14.30 h, al Parc Popular.
Reial Societat Canina de Catalunya

13 l dimarts
XERRADA. Vull treballar aquest 
Nadal. A les 18 h, a Can Pelegrí.
Servei d’Informació Juvenil

15 l dijous
CONFERÈNCIA PER LA MARATÓ. 

A les 17 h, al Centre de Formació 
d’Adults.

16 l divendres
PRESENTACIÓ DEL NOU LLIBRE 

DE JOSÉ RAMÓN VERA. A les 19 
h, al Saló de plens de l’Ajuntament.

17 l dissabte
PRESENTACIÓ EQUIPS. 

Durant l’acte es recolliran aliments 
per al Banc d’aliments de REMS.
A les 19 h, al Poliesportiu Antonio 
García Robledo.
Joventut Handbol la Llagosta

TEATRE. Vaya noche de malen-
ten didos, amb el grup El sofá del 
camión.
A les 19 h, al Centre Cultural.
Agrupación Cultural Galega Alborada

18 l diumenge
ZUMBA GEGANT PER LA 

MARATÓ DE TV3. 

A les 10 h, a la plaça de la Sardana.
Colla Gegantera de la Llagosta

20 l dimarts
DIA INTERNACIONAL DELS 

DRETS DE LA INFÀNCIA. 
Diferents però iguals en el 

respecte

- 17 h  Rebuda musical i espai berenar.

- 17.45 h Presentació i obra de 
teatre. Likes (teatre participatiu).
-18.45 h Taller de màgia.
Al Centre Cultural.

22 l dijous
CAPTACIÓ DE SANG. 
De 16 a 20 h, a l’Escola Gilpe.

24 l dissabte
COMMEMORACIÓ DIA INTERNA-

CIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE 

LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 
Lectura del manifest.
Monòleg, No solo duelen los 
golpes , de Pamela Palenciano.
18.30 h, al Centre Cultural. Afora-
ment limitat.
Regidoria d’Igualtat

25 l dijous
VI D’HONOR AL SOCI. 
A les 12 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía

28 l dimecres
PASSEJADA PER A LA GENT 

GRAN. Sortida a Centelles. 
Ajuntament de la Llagosta i Diputa-
ció de Barcelona.
Inscripcions, al Casal d’Avis. 

30 l divendres
TARDA DE POESIA.  Lectura de 
poe mes a càrrec de les persones 
que formaven part d’Amics de la 
Cultura. 
A les 19.30 h, al Centre Cultural.
La Murga

Desembre

1 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. 
A les 19 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía

2 l diumenge
SORTIDA GEGANTERA A SANT 

ANDREU DE LLAVANERES. 
Colla Gegantera de la Llagosta

6 l dijous
TROBADA DE MINIHANDBOL I 

HANDBOL PER LA MARATÓ DE 

TV3. De 8 a 22 h, al Poliesportiu An-
tonio García Robledo.
Joventut Handbol la Llagosta

FESTA DELS 40 ANYS DE LA 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. 
A les 19 h, al Centre Cultural.
Fórum de Debate Llagostense
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Farmàcies 
de guàrdia

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

8 novembre 
VILA 

9 - 15 novembre
BOTET NADAL

16 - 22 novembre
CARRERAS ARBAT

23 - 29 novembre
CALVO SÁNCHEZ

30 novembre - 6 desembre
VILA

7- 13 desembre
BOTET NADAL

NOVEMBRE

Fins al 10 de novembre

EXPOSICIÓ. Llegir el teatre. 
Mostra de llibres comentats al 
Club de lectura en el marc del 
programa Llegir teatre. Amb 
motiu del 3 DE TEATRE.

Dimecres, dia 14 

VIDEOFÒRUM. 

Figuras ocultas, de Thedore 
Melfi.
A les 16 h 

Dissabte, dia 17

CONTES I MÚSICA EN 

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

Dimecres, dia 21

XERRADA. Consciència 
ambiental i responsabilitats 
socials, a càrrec d’Óscar 
Rodríguez. 
A les 16 h

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

Dissabte, dia 24

BIBLIOLAB. Dibuixem en 3D. Per 
a infants de 9 a 13 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
A les 11.30 h

Dimecres, dia 28

TALLER. Reflexologia podal, a 
càrrec de Naïm Muñoz. 
A les 16 h

Dimecres, 14, 21 i 28

L’HORA DEL CONTE 
A les 18.30 h

DESEMBRE

Dissabte, dia 1

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA.

Contem i cantem per Nadal. 
A càrrec d’Un conte al sac.
Per a infants de 0 a 4 anys. 
A les 12 h

Dimecres, dia 5

CLUB DE LECTURA. Muertos de 
papel, d’Alicia Giménez.
A les 16 h 

Dimecres, dia 12

PRESENTACIÓ.  Toni Hill 
presentarà el seu darrer llibre, 
Tigres de cristal.
Organitza: Resistencia Literaria.
A les 19 h 

Dijous, dia 13

PRESENTACIÓ.  Bajo la sombra 
del olivo, de José Luis Nisa 
Robledo. 
A les 19 h

VIDEOFÒRUM. Los 
exámenes, de Cristian Mungiu.
A les 16 h

Dimecres, 5 i 12

L’HORA DEL CONTE 
A les 18.30 h

Dissabte, dia 15

BIBLIOLAB ESPECIAL DE 

NADAL. Dissenyem una 
postal lluminosa, a càrrec de 
la Fundació Pere Tarrés. Per a 
infants de 6 a 12 anys. Places 
limitades, cal inscripció prèvia.
A les 11.30 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 a 
practicar català.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Meritxell Serón i Cristina Anguita

Per què seguiu ballant 

sevillanes?

Meritxell Serón (M.S.): A mi, 
em van apuntar amb tres anys 
i tot va començar perquè la 
meva mare em va apuntar a 
dansa, que no m’agradava. 
En canvi, veure flamenc 
per la televisió em cridava 
l’atenció. Així que porto ja 
20 anys  ballant sevillanes. 
Quan ballo s’atura el món, 
m’agrada moltíssim. A més, 
és més que un ball. És un 
sentiment que ofereix molt 
més que qualsevol altre ball. 
No sé perquè passa això, però 
és així, les sevillanes són més 
que un art. 

Cristina Anguita (C.A.): Jo 
vaig començar quan complia 
cinc anys i porta ja 16 anys 
vinculada amb la Casa de 
Andalucía de la Llagosta. Tota 
la meva família és de Màlaga 
i llavors ens vam vincular 
amb l’entitat. Les sevillanes 
podríem dir que són el lloc 
que quan he tingut un mal és 
on vull estar. Les sevillanes és 
art, sentiment, passió i ganes. 
No tothom pot ballar i sentir-
se amb ganes amb tan sols 
quatre classes.

Sou les veteranes dels grups 

de ball, noteu aquesta 
responsabilitat?

M.S.: Sí, perquè quan jo era 
petita i ballava, jo sempre em 
fixava en les ballarines més 
grans. I jo ja li deia a la meva 
professora que volia fer el 
mateix que les grans. Sempre 
m’han agradat els reptes i a 
mida que he anat creixent 
m’ha agradat superar-
los. Sempre m’agrada que 
m’ensenyin coses noves.

C.A.: Jo vull pensar que no, 
però en el fons sí que som 
les referents. Les petites 
ens tenen com a referents 
i, per a nosaltres, és una 
responsabilitat. És important 
que les més petites ens vegin 
ballar. 

 Quines referents teniu? 

M.S.: De ballarines de fora 
que he anat veient, totes 
m’agraden. Quan era petita 
em fixava sempre en una 
ballarina de la Casa de 
Andalucía de la Llagosta, Alícia 
Arjona. Em fixava moltíssim 
en ella perquè hi ha moltes 
ballarines que només ballen, 
però ella sí que transmetia 
sentiments. En transmetia 
moltíssims amb els seus balls.

C.A.: Les meves referents 
quan vaig començar van 
ser Meritxell Serón i Judith 
Robles. Van ser les meves 
referents perquè són una 
mica més grans que jo. Jo 
les veia i m’agradava molt 
com ballaven. Judith ja va 
marxar, però encara continua 
Meritxell. 

Com veieu les noves 

generacions?

M.S.: Crec que estan molt 
animades, perquè ens miren 
moltíssim i elles ballen mentre 
nosaltres ho fem. Però encara 
hauria d’haver més ballarines 
petites, perquè ara crec que 
hi ha d’altres balls que estan 
més de moda. Les sevillanes 

al nostre municipi estan 
decreixent. Moltes de les 
músiques que ara s’escolten 
no s’escoltaven abans. Ara 
a les noies els agraden més 
balls, tipus hip hop o break 
dance, que no pas el flamenc. 
Crec que veuen el flamenc 
com un ball tradicional. 
Abans, de quadres de ball, hi 
havia prop d’una quinzena de 
ballarines, ara, però només 
n’hi ha quatre.

C.A.: Veig que les sevillanes 
s’estan perdent, perquè ja no 
hi ha tants nois i noies com 
abans. Potser perquè ja som, 
alguns de nosaltres, tercera 
generació posterior a l’origen 
andalús...

- Què aporten les sevillanes 

respecte a altres balls?

- M.S.: Aporten moltes coses.  

Una de les coses que aporten 
és que et permet esplaiar-
te amb el joc de tacons a 
l’escenari. A més, a la llarga 
et demostres a tu mateixa 
el que no t’havies imaginat. 
Jo abans ballava, però sense 
transmetre. Al cap d’un temps 
descobreixes coses en tu que 
no imaginaves que podries 
arribar a fer

C.A.: Jo crec que et pot 
agradar o no. Però si t’agrada, 
t’agrada molt. És un ball 
dinàmic, que treballa tot el 
cos, es treballa l’expressió i 
també el sentiment. 

Com us veieu en un futur 

immediat en aquest món 

de les sevillanes?

M.S.: Jo continuaré ballant fins 
que el cos aguanti o la Casa 
de Andalucía de la Llagosta 
aguanti.

C.A.: Espero que seguirem 
actuant i fent balls de 
sevillanes. Espero, sobretot, 
que siguem encara més 
persones ballant amb els 
membres de la Casa de 
Andalucía de la nostra 
localitat. 

“En el futur 

esperem seguir 

ballant sevillanes 

i amb més 

membres de la 

Casa”

“Els petits de 

l’entitat ens 

tenen com a 

referents dels 

grups de ball”

“El ball de les 

sevillanes és més 

que un art, és un 

sentiment”

Meritxell Serón, de 25 anys, i Cristina Anguita, de 

21, són les dues ballarines més veteranes de la Casa 

de Andalucía de la Llagosta. Tot i la seva joventut, 

aquestes dues membres de l’entitat andalusa són 

referents per als menuts i menudes per la passió, 

sacrifici i experiència damunt dels escenaris. 
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