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L’Ajuntament adjudica el contracte
per renovar els espais de jocs infantils
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la
Llagosta ha adjudicat el contracte de les obres de
renovació dels espais de jocs infantils a l’empresa
HPC Ibérica, S.A. per un import de 363.077,71 euros.
Aquests diners seran subvencionats per la Diputació
de Barcelona.
L’oferta presentada per HPC
Ibérica ha estat la guanyadora
en el procés de licitació. S’espera que les obres s’inicien
durant aquest mes de gener i
tindran un termini d’execució de deu setmanes. Aquesta actuació de millora es farà
al Parc Popular i a les places
de l’Alcalde Francisco Javier
Serrano, de la Sardana, d’Anne Frank i de Cinto Pagès.
Es pretén que el Parc Popular,
el més gran i cèntric de la Llagosta, sigui un espai de jocs de
referència amb una proposta
d’instal·lació més singular, fugint dels jocs més tradicionals
i creant diversos ambients per
grups d’edats i temàtiques diferents.

Una tirolina
Al Parc Popular es preveu reformar l’espai de jocs a la part
superior amb la instal·lació
d’una gran estructura de jocs
i una tirolina. Es complementarà amb un joc de moviment
tipus carrusel a la zona on ara
hi ha un joc de cordes. Està
previst ampliar l’espai tancat actual per als infants més

petits incorporant nous jocs i
gronxadors amb zona de sorra
i de paviment tou.
A la plaça de la Sardana es
posaran més elements de joc i
es millorarà el paviment amb
una combinació de cautxú i
sorra.
A la plaça de l’Alcalde Francisco Javier Serrano, que és un
espai de petites dimensions i
amb un ús molt intens, es renovarà el paviment tou i els
jocs.
Al parc infantil de la plaça de
Cinto Pagès s’ampliarà la tanca de protecció, s’instal·laran
nous jocs i es posarà paviment
tou de cautxú.
A la plaça d’Anne Frank es
farà la substitució de la tanca
de fusta, que té un perímetre
de 43 metres.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha recordat que
“aquest és un projecte molt
esperat i que aviat serà una
realitat”. Sierra s’ha compromès a “continuar millorant
la resta de parc infantils de la
Llagosta”.
A la pàgina 4, hi ha més imatges virtuals dels jocs.

Imatges virtuals d’alguns dels futurs espais de jocs infantils del Parc Popular.
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Projecte de millora
dels parcs infantils
Aquestes són algunes imatges virtuals
de com quedaran els diferents espais de
joc infantil, segons la proposta feta per
l’empresa HPC Ibérica, S.A. guanyadora del
concurs públic.
Les obres, que estan subvencionades
per la Diputació de Barcelona, s’iniciaran
aviat i tenen un termini d’execució de deu
setmanes.
Parc Popular. Zona mitjans

Parc Popular. Zona grans

Plaça de Cinto Pagès.

Parc Popular. Zona grans

Parc Popular. Zona petits

Plaça de l’Alcalde F. Javier Serrano.

Plaça de la Sardana.
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SUCCESSOS UNA VEÏNA VA MORIR I ALTRES DUES PERSONES VAN RESULTAR FERIDES

Tràgic incendi al número 5
de la plaça de Catalunya
Dimarts ja van poder tornar
a casa una part dels veïns del
bloc de pisos del número 5
de la plaça de Catalunya de la
Llagosta afectats per l’incendi
de dissabte, que es va saldar
amb una persona morta i dos
ferits per inhalació de fums.
En concret, van accedir-hi els
que tenen el seu domicili fins
a la quarta planta, menys el situat tot just a sota de l’habitatge de la cinquena planta en el
qual es va originar el foc. Fins
d’aquí a un parell de setmanes, com a mínim, no podran
tornar-hi la resta de veïns, els
que viuen entre la cinquena i
la novena planta.

Suport del Consistori
L’Ajuntament ha posat a disposició dels afectats els Serveis
Socials. A més, els veïns podran fer servir gratuïtament
les instal·lacions del CEM El
Turó; bàsicament perquè es
puguin dutxar allà, però també podran gaudir de la resta
de serveis. A més, aquells que
tinguin fills petits podran
portar-los de forma gratuïta a
Divertiland, a la plaça d’Europa.
L’incendi va començar sobre
les 14.30 hores en un pis de la
cinquena planta, que va resultar totalment cremat. Els veïns
del número 5 i alguns dels número 4 van quedar confinats
als seus habitatges fins que els
Bombers van confirmar que
ja no hi havia fum. Quan van

A dalt a la dreta, el pis on es va originar el foc.

accedir a l’interior de l’edifici, els Bombers van localitzar
sense vida una dona de 67
anys a l’escala, entre la sisena
i la setena planta. Es tracta
d’una veïna del mateix bloc de
pisos, que hauria mort per inhalació de fum.
Altres dues persones van rebre assistència mèdica per inhalació de fum, entre elles un
agent de la Policia Local de la
Llagosta, que va ser evacuat a
l’Hospital de Mollet i que va
ser un dels primers a intentar
apagar el foc. L’altra persona
va ser atesa in situ i no va ser
necessari el seu trasllat a cap
centre hospitalari.
L’edifici afectat per l’incendi
és de nou plantes. Només va
quedar totalment cremat el pis
on es va originar el foc. Segons
van explicar els Bombers, la
resta d’immobles del mateix
replà van patir danys a les
portes d’accés, però el foc no

va entrar al seu interior, ja que
estaven tancades. Les installacions bàsiques d’aigua, gas
i llum de l’edifici van quedar
afectades a causa de l’incendi. En una primera revisió, els
Bombers van detectar esquerdes en dues bigues i van recomanar als veïns dels pisos de
la cinquena a la novena planta
que, preventivament, no passessin la nit a l’edifici. Al final,
es va decidir precintar l’accés
al bloc de pisos. Una part dels
veïns van dormir a casa de familiars i la resta van ser allotjats per l’Ajuntament a diversos hotels.
Els Bombers van desplaçar
fins a la Llagosta nou vehicles
i van donar per controlat l’incendi a les 15.14 hores. També,
hi van treballar efectius de
la Policia Local, dels Mossos
d’Esquadra, dues unitats del
SEM i voluntaris de Protecció
Civil de la Llagosta. - J. Cintas

ECONOMIA NO ES VA PRESENTAR CAP AL·LEGACIO A L’APROVACIÓ INICIAL

L’Ajuntament congela els impostos,
taxes i preus públics d’aquest any
La congelació dels impostos,
taxes i preus públics per a
l’any 2019 ja és definitiva, després que no s’hagin presentat
al·legacions en el termini establert. En el cas de l’Impost
de Béns Immobles (IBI), es
rebaixa el tipus de gravamen
del 0,841% al 0,82%, quan
es tracti de béns urbans, i al

0,83%, en béns rústics. Amb
aquesta baixada es compensarà la revisió cadastral amb
un increment del 3% que hi ha
prevista per a aquest any i així
l’IBI tampoc no s’apujarà. Pel
que fa a l’Impost de Vehicles
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 General
de Trànsit (DGT) com a “zero
emissions” i “eco”. En les taxes
per tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i per al subministrament
municipal d’aigua potable, hi
ha una tarifa social.
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CULTURA ELS REIS I ELS PATGES VAN ESTRENAR VESTITS DURANT LA CAVALCADA

SOCIETAT

La Llagosta va gaudir
d’un Nadal ple d’activitats

Retornat a la seva
propietària un moneder
amb 550 euros

La ciutadania de la Llagosta
va gaudir de la programació
d’activitats de Nadal i Reis que
van preparar l’Ajuntament i
un grup d’entitats locals. La
Cavalcada dels Reis Mags
d’Orient va ser el darrer acte
previst. Aquest any, Ses Majestats i els patges reials que
els van acompanyar a les seves
carrosses van estrenar vestits.
La Cavalcada, que va comptar
també amb el Patge Xumet, va
ser seguida per molt de públic,
especialment pels infants.
En el marc de la programació, els Saltats van organitzar
el dia 29 de desembre l’espectacle musical del Grinch amb
una gran presència de públic
al Centre Cultural.
Tant l’Associació de Comerciants com el Mercat Municipal van muntar també alguna
activitat.
Durant aquestes festes, també van ser moltes les persones
que van visitar el Passatge de
Nadal Noël Le Voyage Magic
al Parc Popular.

Una veïna de la Llagosta va
trobar-se el 20 de desembre
un moneder amb 550 euros i
documentació i el va portar
a la Comissaria de la Policia
Local. Els agents van comprovar que la propietària del
moneder era una veïna de
Santa Perpètua a la qual van

Solidaritat

SOCIETAT

Un any més, no van faltar les
activitats solidàries. L’Asociación Rociera Andaluza va
fer el festival de nadales i recollida d’aliments; Ràdio la
Llagosta i Rems van portar a
terme la Ràdio Marató, mentre que la Unión Musical La
Flamenca va organitzar la cin-

localitzar. El mateix dia 20, la
propietària es va personar a
les dependències policials per
tal de recuperar els diners i la
documentació. Aquesta persona es va mostrar molt agraïda amb la veïna de la Llagosta
que va trobar els diners i els va
portar a la Policia Local.

SUCCESSOS

Un veí de la Llagosta mor
en un accident de trànsit
Un veí de la Llagosta de 36
anys va morir el dia 27 de
desembre a la nit en xocar
frontalment el seu vehicle a la
carretera C-35 al terme municipal de Llinars del Vallès. A
l’accident, hi va haver, a més,
sis persones ferides de diversa
consideració, dues de les quals
van ser traslladades a l’Hospital de Granollers i la resta a
l’Hospital de la Vall d’Hebron
de Barcelona.

Dos moments de l’estada dels Reis Mags a la Llagosta.

quena Zambomba Flamenca.
La Biblioteca va sortejar unes
paneres culturals i l’Escola de
Música va fer un concert de
Nadal a l’Església de Sant Josep. A més, l’entitat local La

Llagosta més activa també va
fer diverses activitats.
La Casa de Andalucía va sortir al carrer a vendre productes andalusos típics del Nadal.
- 08centvint

L’accident va tenir lloc poc
abans de les deu de la nit al
quilòmetre 45 de la carretera
C-35 i s’hi van veure implicats un total de quatre vehicles. Fins al lloc dels fets es
van desplaçar tres patrulles
dels Mossos d’Esquadra, tres
dotacions dels Bombers de la
Generalitat, cinc ambulàncies
i una unitat mòbil del Servei
de Suport Psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Un dècim d’un cinquè premi de la
Grossa de Nadal, venut a la Llagosta
L’Administració de Loteria
de la Llagosta, ubicada al carrer de l’Estació, va vendre un
únic dècim del número 29031,
un dels cinquens premis del

sorteig de la Grossa de Nadal.
El dècim, premiat amb 6.000
euros, va ser venut per terminal. El 29031 va tocar a diverses poblacions.

8

Actualitat

www.08centvint.cat

08centvint

I

Gener 2019

OBRES LES OBRES COSTARAN 200.000 EUROS I DURARAN UNS TRES MESOS

CULTURA

Adjudicada la millora
de la plaça de Catalunya

El Parc Popular va acollir
el 35è Pessebre Vivent

La Junta de Govern Local va
adjudicar el 3 de gener a l’empresa Ferkuma Maquinaria les
obres de millora de la plaça de
Catalunya. Està previst que
aquesta reforma comenci durant aquest mes de gener.
Les obres tindran una durada
de tres mesos, aproximadament. El projecte d’adequació
i millora de la plaça de Catalunya, redactat per l’àrea de
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de la Llagosta, contempla l’asfaltat de la calçada i la
reparació puntual d’elements
del clavegueram.

Millor connexió
La reforma d’aquest espai de la
nostra localitat també inclou
la instal·lació de cautxú a les
dues zones de jocs infantils. A
més, s’actuarà al sector on hi
ha el transformador elèctric.
Amb aquesta actuació, també
es vol que hi hagi una millor

Plaça de Catalunya.

connexió visual entre la plaça
de Catalunya i el carrer del
Pintor Fortuny, el passeig del
Pintor Sert i l’avinguda del
Primer de Maig. Així, està
previst connectar l’illa central
amb la placeta existent al costat de l’avinguda del Primer de
Maig amb material de similar
forma i textura. També es facilitarà el trànsit de vianants en-

Una de les escenes del Pessebre Vivent.

tre l’illa central i el passeig del
Pintor Sert mitjançant ampliacions de voreres i l’ordenació
de la plataforma on està l’estació transformadora subterrània i s’ordenaran els passos de
vianants. A més, s’eliminaran
barreres arquitectòniques i es
repararan voreres. El pressupost de l’obra és de 200.000
euros. - Juanjo Cintas

OCUPACIÓ EL CONSISTORI PODRÀ CONTRACTAR D’AQUESTA MANERA SIS PERSONES

L’Ajuntament s’acull
a un nou pla d’ocupació

Un bon nombre de persones
van anar el dia 16 de desembre a la tarda al Parc Popular
per veure el Pessebre Vivent,
que arribava a la seva 35a edició. La responsable del Pessebre Vivent, Tere Rubio, ha fet
un balanç molt positiu de l’activitat, emmarcada dins de la
programació de Nadal i Reis
de la nostra localitat.
Unes 60 persones van formar part de l’escenografia del

Pessebre Vivent. L’activitat
presentava aquest any noves
escenes. Els infants presents a
l’acte van poder lliurar les seves cartes als Reis Mags.
D’altra banda, el Parc Popular també va ser el 16 de desembre l’escenari d’una botifarrada a càrrec de la Murga.
Durant l’activitat, es van
recaptar 178,51 euros per a
la investigació sobre l’ELA. Juanjo Cintas

SUCCESSOS

Incendi sense ferits en un
comerç de la Llagosta

L’Ajuntament de la Llagosta
contractarà sis persones en un
nou pla d’ocupació finançat
per la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa
Treball i Formació 2018, línia
PANP i DONA. L’objectiu és
oferir feina i formació a persones en situació d’atur no
perceptores de prestacions o
subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45
anys.

Abans del 31 de gener

Treballadors d’un altre pla d’ocupació de l’Ajuntament.

En concret, està previst contractar dues persones per a la
Brigada Municipal d’Obres
durant sis mesos; dues persones com a informadores
municipals durant sis mesos i
dues persones més al servei de
jardineria durant dotze mesos.
Aquestes dues darreres perso-

nes ja han estat contractades,
mentre que les altres quatre ho
seran com a màxim el 31 de
gener. El Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) ha estat l’encarregat de fer la preselecció
de candidats i també supervisarà les contractacions. Les

persones interessades s’havien
d’adreçar durant les darreres
setmanes a l’Oficina del SOC
de Mollet.
D’altra banda, l’Ajuntament
crearà una nova borsa de treball d’auxiliars administratius. - 08centvint

Quatre dotacions dels Bombers, Policia Local i una ambulància es van desplaçar la tarda del 27 de desembre a l’avinguda
de l’Onze de Setembre de la Llagosta a causa d’un incendi en
un establiment comercial. No hi va haver ferits. En alguns moments sortia molt de fum del local i es va haver de tallar l’avinguda de l’Onze de Setembre al trànsit de vehicles per facilitar
la feina dels bombers. - J.C.
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LA PROGRAMACIÓ VA COMPTAR AMB ACTIVITATS DIVERSES

Bon balanç de la Setmana
Cultural de la Gent Gran
La Setmana Cultural de la
Gent Gran es va celebrar a
la Llagosta entre els dies 10 i
16 de desembre amb una alta
participació. La majoria d’activitats es van desenvolupar
al Casal d’Avis de la nostra
localitat. El primer acte va ser
una xerrada sobre alimentació
saludable que va anar a càrrec
del doctor Lluís Julian, tècnic
municipal de Salut Pública, i
que portava per títol Alimenta
el teu benestar. També, es va
programar una tarda musical,
amb una audició musical i un
audiovisual.
El dia 13, es va celebrar una
sortida cultural al Monestir de
Poblet i a Montblanc. La programació va continuar amb
l’actuació del grup de playback
La alegría de vivir. La darrera
activitat va ser un ball amb
música en directe a càrrec de
Cristian. La Setmana Cultural
de la Gent Gran va ser organitzada per l’Ajuntament amb
la col·laboració de l’Associació
de Jubilats i Pensionistes de la
Llagosta. - Xavi Herrero

Dues de les activitats de la Setmana Cultural de la Gent Gran.

CULTURA

De flor en flor
guanya el Concurs
de pessebres
La floristeria De flor en flor ha tornat a guanyar el Concurs de pessebres organitzat per
l’Ajuntament de la Llagosta. L’establiment comercial, situat a l’avinguda de l’Onze de Setembre, s’ha endut els 200 euros del primer
premi.
El segon classificat també ha repetit guardó.
El premi ha estat per al pessebre de La Costurera, una botiga ubicada al carrer del Mercat.
El premi està dotat amb 120 euros. Els 80 euros del tercer premi han estat per Superfresc,
un establiment situat a l’avinguda del Primer
de Maig.
Al Concurs de pessebres de 2018, que formava part de la programació de Nadal i Reis, es
van presentar sis participants, entre entitats i
comerços de la Llagosta. El jurat va visitar el
18 de desembre els sis pessebres i l’endemà es
va fer públic el seu veredicte. - Xavi Herrero
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CULTURA L’ACTE, ORGANITZAT PER LA BIBLIOTECA, ES VA CELEBRAR A LA SALA DE PLENS

CULTURA

Feli García presenta el
seu nou llibre d’autoajuda

La Biblioteca fa una
enquesta per conèixer
l’opinió dels usuaris

L’autora llagostenca Feli García va presentar el 18 de desembre el seu nou llibre d’autoajuda, 40 reflexiones para
escuchar a tu corazón. L’acte,
organitzat per la Biblioteca de
la Llagosta, va tenir lloc a la
Sala de Plens de l’Ajuntament
de la Llagosta.
El nou llibre de la llagostenca és la segona part de 40
reflexiones para despertar tu
autoestima. En aquest segon
volum es donen eines per viure amb coherència i trobar
la pau en un repte de 40 dies
mitjançant reflexions diàries i
una sèrie d’exercicis.

La Biblioteca de la Llagosta
està fent una enquesta per saber quin és el grau de satisfacció de les persones usuàries
del servei. L’objectiu és poder
conèixer la seva opinió per
poder implementar millores
en un futur.
Des del mes de desembre, la
Biblioteca lliura un formulari a totes les persones a partir
dels 15 anys que passin pel
taulell. Una vegada recollides

Llibre interactiu
A més, dins del llibre hi ha codis QR que permeten enllaçar
amb sessions de Feli García,
que és experta en desenvolu-

Feli García, a l’acte de presentació del llibre.

pament personal i benestar.
“És un llibre interactiu que
t’apropa a altres continguts
meus, com ara llibres, meditacions o sessions de música i
àudios, que tenen sentit amb
la lectura”, ha explicat Feli
García.

El nou llibre d’aquesta escriptora llagostenca es va publicar
a l’estiu i es pot comprar, a un
preu de 20 euros, a Amazon,
al Centre de benestar Feli
García i a la Papereria Casas de la Llagosta. - José Luis
Rodríguez Beltrán

Estrena de 36 llums de Nadal
L’avinguda del Primer de Maig
i el passeig del Pintor Sert
van estrenar llums de Nadal.
L’Ajuntament de la Llagosta ha
invertit 4.169,31 euros en la illuminació d’aquestes vies amb
36 nous llums i en la compra
de sis conjunts més tipus llàgrimes, que van servir per
substituir altres que s’havien
fet malbé en diversos punts de
la població. - X.H.

les enquestes, es farà una anàlisi de les respostes. Amb les
conclusions, els responsables
de la Biblioteca estudiaran les
millores a introduir a l’equipament i als serveis que presten. L’enquesta de satisfacció
del servei contempla temes
com les instal·lacions, el fons
bibliogràfic, els serveis de
préstec, d’internet i d’ofimàtica, les activitats i l’atenció
personal, entre d’altres. - X.H.

POLÍTICA

Vuit seccions locals d’ERC
treballen en propostes
electorals comunes
Les seccions locals d’Esquerra
Republicana de la Llagosta,
Mollet, Santa Perpètua, Palau-solità i Plegamans, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost, i Parets del
Vallès es van reunir el 13 de
desembre per començar a treballar les línies estratègiques i
comunes dels respectius programes electorals. Entre les
propostes ja treballades destaca la creació d’una anella
verda que uneixi els municipis seguint el Besòs, el Tenes,
la riera de Caldes i l’espai natural de Gallecs. En l’àmbit
de la mobilitat, es proposa

redefinir el transport públic,
especialment l’autobús, amb
millors conexions amb l’Hospital de Mollet. Es proposa
mancomunar més serveis
entre els municipis del Baix
Vallès. En aquest sentit es van
apuntar alguns dels àmbits
més importants per definir
propostes conjuntes, com són
ocupació, formació, territori,
mobilitat, esport o cultura.
Les propostes treballades en
aquesta primera reunió seran incloses en els programes
electorals de les vuit seccions
locals en una demostració de
treballar de manera diferent.
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SOLIDARITAT EL CLUB VA ORGANITZAR UNA NOVA EDICIÓ DE LA TROBADA HANDBOLICAT

El Joventut Handbol recapta
450 euros per a la Marató
El Joventut Handbol la Llagosta ha fet un balanç positiu
de la Trobada Handbolicat per
la Marató de TV3 que va organitzar el 6 de desembre. El
club va recaptar uns 450 euros
per a aquesta causa solidària,
dedicada a la investigació per
al tractament contra el càncer.
La Trobada va tenir lloc durant tot el dia al Poliesportiu
Antonio García Robledo. Al
matí, van participar uns 145
esportistes d’uns 13 equips
de les categories aleví femenina, aleví masculina i benjamí
masculina. A més del Joventut
Handbol, van ser-hi l’Handbol Sant Joan Despí, l’AEH
Les Franqueses, el Sant Fost,
el BM Polinyà, el Sant Vicenç
dels Horts i la Garriga. A la

08centvint

tarda, es va celebrar un torneig de la categoria cadet amb
la participació del BM Granollers, el FC Barcelona Lassa B,
l’Handbol Sant Joan Despí,

la selecció catalana infantil
masculina i el Joventut Handbol La Llagosta. El guanyador
va ser el FC Barcelona. - Xavi
Herrero

Gener 2019
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MEDI AMBIENT

La Llagosta es va sumar
al primer Dia de la Riera
El 16 de desembre, es va celebrar a Palau-solità i Plegamans el primer Dia de la Riera, una activitat dissenyada
per gaudir dels entorns fluvials i organitzada dins del
projecte Viu la riera!, que està
impulsat pels ajuntaments de
la Llagosta, Santa Perpètua de
Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui.

Actes de conscienciació

Alguns dels participants a la competició solidària.

I

Entre les activitats que es
van desenvolupar durant tot
el matí, van destacar tallers
de fauna, de caixes niu i de
mini testos fets amb canya;
exposicions
fotogràfiques;
passejades i una plantació
d’arbres i arbustos de ribera,
entre d’altres. La matinal es
va celebrar a la Ronda Verda,
entre el CAP i l’Espai Jove
l’Escorxador de Palau i es va

sumar també a la Marató de
TV3. La jornada estava prevista inicialment per al 18 de
novembre, però va ser suspesa. L’activitat estava impulsada per un grup de ciutadans
i ciutadanes procedents dels
quatre municipis amb l’objectiu principal que tothom
pugui gaudir de l’entorn
mentre aprenen a valorar-lo
i estimar-lo. El Dia de la Riera esdevé una jornada molt
important per conscienciar la
població sobre la importància
dels entorns fluvials de la riera de Caldes.
La celebració anual del Dia de
la Riera és un dels acords polítics signats pels ajuntaments
de la Llagosta, Santa Perpètua
de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui
un cop finalitzat el procés
participatiu Viu la riera!
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POLÍTICA LES 43 PERSONES QUE VAN ANAR A VOTAR VAN DONAR SUPORT AL CANDIDAT

CULTURA

Toni Cubel, cap de llista
de La Llagosta En Comú

La Tarda de poesia recull
prop de 300 euros per a
la investigació de l’ELA

Toni Cubel ha estat escollit per
encapçalar la llista de La Llagosta En Comú a les eleccions
municipals. Cubel va ser l’única persona que va presentar
candidatura durant el procés
de primàries.
El dia 14 de desembre, es va
fer al local d’ICV la votació.
Sobre un cens de 76 persones
inscrites, hi van anar a votar
43, totes a favor del candidat.
L’endemà es va celebrar una
assemblea per proclamar el
candidat.

A l’espera de Podem
El cap de llista de La Llagosta
En Comú va agrair la confiança rebuda i espera traduir
aquest suport en il·lusió collectiva pel repte d’assolir el
govern local.
La Llagosta En Comú pretén
ser un front local d’esquerres,
on té cabuda tothom que s’hi
vulgui sumar, segons va assenyalar Toni Cubel a la seva in-

Toni Cubel.

tervenció durant l’assemblea.
En relació a la futura participació de Podem a la candidatura, Toni Cubel va indicar
que “les portes estan obertes,
hem treballat conjuntament
de manera prou satisfactòria
en els dos darrers anys, però
en última instància hauran
de decidir si aposten per
aquesta confluència”. L’objectiu de la Llagosta En Comú

és el de guanyar les eleccions
del mes de maig “per intentar
transformar el nostre municipi”, segons va dir Cubel,
que va afegir que “la Llagosta
no es pot permetre un alcalde virtual, hem de posar en
valor la institució i donar-li
prestigi al nostre poble. Governar no és fer propaganda,
és prendre decisions i gestionar”. - 08centvint

CULTURA RESISTENCIA LITERARIA I LA BIBLIOTECA VAN ORGANITZAR L’ACTE

L’escriptor Toni Hill va presentar a la
Llagosta la seva novel·la Tigres de vidre
L’escriptor barceloní Toni Hill
va presentar el 12 de desembre
la seva darrera novel·la, Tigres
de vidre, a la sala polivalent
de Can Pelegrí. L’acte va ser
organitzat pel grup d’autors i
autores locals de Resistencia
Literaria i la Biblioteca de la
Llagosta.
El nou llibre de l’autor barceloní fuig de la trilogia policíaca publicada i se centra en una
història de suspens psicològic, que es desenvolupa en
un barri de Cornellà entre un
grup d’amics i amigues.
“En aquesta novel·la també
hi ha un crim, però no és una
investigació a l’ús. És una
novel·la més ambiciosa, perquè parla dels migrants andalusos i extremenys que van
venir a viure a Catalunya,
de l’amistat d’uns amics i el

Toni Hill, al centre de la imatge.

seu retrobament”, va explicar Toni Hill, que va destacar
que la novel·la es va publicar al
maig “i està tenint molt bona
acceptació”. La novel·la Tigres
de vidre ha estat publicada per
l’editorial Grijalbo i té també
versió d’àudio llibre.

Toni Hill és autor de la trilogia de novel·la negra protagonitzada per l’inspector Héctor
Salgado i formada pels llibres
L’estiu de les joguines trencades, Els bons suïcides i Els
amants d’Hiroshima. - José
Luis Rodríguez Beltrán

El grup la Murga, La Llagosta més Activa i el col·lectiu
Amics de la Cultura van organitzar el 30 de novembre
la Tarda poesia al Centre
Cultural. Les tres entitats
van aprofitar l’activitat per
desenvolupar una acció solidària en suport de persones afectades per la malaltia
de l’ELA. Durant el recital,
que van protagonitzar membres d’Amics de la Cultura, es van recollir prop de
300 euros. Aquests diners se

sumen als 2.400 euros aconseguits per la Murga durant la
Festa Major. Els responsables
del grup llagostenc tenen previst lliurar personalment els
diners a la unitat d’investigació sobre la malaltia de l’ELA
que hi ha a l’Hospital de la
Vall d’Hebron de Barcelona.
L’activitat també va servir
per presentar públicament
el llibre Verborreas encadenadas, obra del llagostenc
José Monterrubio Paniagua.
- 08centvint

CULTURA

220 infants van participar
al Fer cagar el tió el dia 26

Les Llagostes de l’Avern i
l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’Escola Gilpe
van organitzar el dia 26 de
desembre el tradicional Fer
cagar el tió. L’activitat, que
formava part de la programació de Nadal i Reis a la
Llagosta va tenir lloc durant
el matí a la plaça d’Antoni

Baqué. A primera hora, hi va
haver pocs infants, però, cap
al migdia, la cua per accedir
a l’escenari on era el tió ja
era considerable. En aquesta
ocasió, el Fer cagar el tió va
comptar amb la participació
de 220 nens i nenes de diverses edats, que van obtenir el
seu corresponent regal. - J.C.
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ECONOMIA ELS DINERS SERVIRAN PER TIRAR ENDAVANT LES INVERSIONS DEL 2018

SOLIDARITAT

L’Ajuntament aconsegueix
ͤQDQ©DPHQWGHOD'LSXWDFLµ

L’any 2018 es va saldar
amb 333 donacions de sang

L’alcalde de la Llagosta, Óscar
Sierra, va signar el 17 de desembre un crèdit per import
de 690.353 euros que servirà
per finançar les inversions
previstes al pressupost de
l’Ajuntament de 2018. El préstec forma part del Programa
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona i té com a objectiu reduir els costos financers de les corporacions locals.
Gràcies al conveni signat entre la Diputació de Barcelona
i el Banc Sabadell, els ajuntaments poden obtenir una
línia de préstecs per a inversions a un tipus d’interès
preferencial. Els interessos generats, en el cas de la Llagosta són 28.433,79 euros, seran
subvencionats per la mateixa
Diputació.

Reforma de Can Baqué
Les principals inversions que
es finançaran amb aquests diners són la rehabilitació de la
masia de Can Baqué, millores
al Complex Esportiu Municipal El Turó i la renovació de
maquinària d’aquest equipament, la construcció d’un nou
quiosc-bar al Parc Popular i
l’adequació de diferents vies
públiques amb asfaltat i senyalització viària.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar
Sierra, ha dit que “per millorar el poble, hem d’aconseguir finançament extern i

La masia de Can Baqué.

subvencions”. Sierra ha recordat que “el baix endeutament
de l’Ajuntament ens permet
accedir a aquests tipus de
crèdits”.
Amb la signatura d’aquest
préstec, “tenim una molt
bona oportunitat per finançar projectes sense pagar interessos i l’hem d’aprofitar”
conclou l’alcalde.
Óscar Sierra ha posat en valor
la feina que està fent l’equip
de govern per aconseguir els
fons necessaris per tirar endavant els projectes municipals i ha recordat que “moltes
inversions i programes municipals es fan gràcies a subvencions sense cap cost per
als veïns i veïnes de la nostra
localitat”.

Altres ajuts
En els darrers anys, l’Ajuntament també ha aconseguit finançament, amb subvencions,
per part de la Diputació de
Barcelona, per a projectes
d’inversions com són la nova
rotonda i la il·luminació del
camí de Can Donadéu, la pista
poliesportiva del Parc Popular,
la reforma del carrer de l’Estació i de la plaça de Catalunya i
la millora dels parcs infantils
que aviat serà una realitat.
A més, recentment la Diputació de Barcelona ha acceptat
concedir a l’Ajuntament de
la Llagosta una subvenció de
200.000 euros per fer millores en eficiència energètica al
Complex Esportiu Municipal
El Turó. - 08centvint

El Banc de Sang va tancar
l’any 2018 amb 333 donacions
aconseguides a la Llagosta.
Aquesta dada suposa un increment respecte a l’any 2017,
quan a la nostra localitat hi
va haver 318 donacions. Tot i
això, no s’arriba a les 350 que
es van assolir l’any 2016.
L’any passat, es van comptabilitzar 77 donacions a la captació que va tenir lloc just abans
de Setmana Santa; 92 a la de

juliol; 86 a la que es va fer al
setembre coincidint amb la
Festa Major i 78 més a la del
22 de novembre.
Pel que fa a nous donants,
l’any 2018 van ser 58 les persones que per primer cop es van
decidir a donar sang a la Llagosta. Des del Banc de Sang,
es destaca la necessitat de no
baixar la guàrdia i intentar
que aquest any augmentin les
donacions. - 08centvint

85 donacions en la primera
captació del 2019
La primera captació de sang feta a la Llagosta el 2019, el
2 de gener, es va saldar amb 85 donacions. A més, onze
persones es van apropar a la unitat mòbil del Banc de Sang,
però no van poder donar per diversos motius. El nombre
de persones que es van decidir a donar sang per primera
vegada va arribar a les dinou. Des del Banc de Sang, fan
un balanç molt positiu d’aquesta campanya, que ha superat
les previsions que havien fet. La propera visita del Banc de
Sang a la Llagosta podria ser al voltant de Setmana Santa.
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L’ENTITAT

Què espera d’aquest any que
acaba de començar?

SILVIA BELMONTE

NURIA CAÑAS

CLUB BÀSQUET LA LLAGOSTA 2017

RECUPERAR EL BÀSQUET DE CLUB A LA LLAGOSTA

RODOLFO RODRÍGUEZ

FERNANDO LÓPEZ

PABLO MORAL

MONTSE LOBATO

El Club Bàsquet la Llagosta
2017 va néixer d’un grup de
joves del Consell Municipal
de l’Esport Escolar i Lleure
(CMEELL) de l’Ajuntament
de la Llagosta. Els seus pares i
mares van decidir donar continuïtat al grup que s’havia
format. L’any 2017 naixia el
nou club de bàsquet amb
un cadet masculí, tot i que
aquest encara participava
en una competició escolar
amb les sigles del CMEELL. A
partir de l’actual temporada
2018-2019, el Club Bàsquet
la Llagosta 2017 ja participa
a les competicions de la Federació Catalana de Bàsquet
amb un cadet i un júnior
masculins.
La nova entitat de bàsquet
a la nostra localitat recupera la pràctica esportiva de la
cistella en categories superiors a la base del CMEELL i
pren el relleu del desaparegut Esportiu Bàsquet Club
la Llagosta. L’objectiu del
nou club de bàsquet és crear
equips de base en totes les
categories que sigui possible, masculins i femenins.
La principal missió és educar
amb els valors esportius mitjançant el bàsquet i donar
l’opció als infants i joves de
practicar aquest esport. A tot

això, el club té un acord amb
l’AMPA de l’Escola Sagrada
Família amb un grup de setze joves. Precisament, el club
també compta amb un grup
d’escola, que la intenció és
que continuïn i puguin nodrir l’estructura de base.
Per donar-se a conèixer, el
club ha organitzat diversos
esdeveniments de promoció del bàsquet, com ara les
competicions de Two Ball
o, fins i tot, un torneig de
bàsquet de base a l’estiu, el
Torneig Vila de la Llagosta.
L’entitat vol potenciar el torneig perquè sigui una senya d’identitat del bàsquet
de base i una bona oportunitat per als seus jugadors
d’enfrontar-se contra altres
equips de més nivell i establir noves relacions.
A banda de la vessant competitiva, el club participa a
d’altres esdeveniments de
caire social, com ara la Cavalcada de Ses Majestats els

Reis d’Orients o la venda de
flors per Sant Jordi. També,
organitza al llarg de l’any
excursions amb la trentena
de jugadors a pavellons del
més alt nivell, com ara per
veure partits del Barça.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) i Cola Cao van
lliurar per a aquesta temporada una beca al club, que va
marcar un abans i un després
en la seva curta vida. La beca
se li va donar al llagostenc
Aitor Santolaria, jugador
del Club Bàsquet la Llagosta
2017, per ser un exemple de
superació perquè pateix un
trastorn per dèficit d’atenció
i hiperactivitat (TDAH) i que
gràcies al bàsquet ha trobat un grup incondicional
d’amics. La beca ha ajudat al
club amb equipació, material esportiu i fitxes federatives, que han fet possible un
primer any saludable econòmicament per a l’entitat. José Luis Rodríguez Beltrán

FITXA
Any de fundació: 2017
Nombre de socis: 37
Web: https://cblallagosta.com
Facebook: https://www.facebook.com/cblallagosta
Correu electrònic: cblallagosta@gmail.com
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Cartipàs municipal
PSC
gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta
Óscar Sierra Gaona
Alcalde
Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia, Hisenda, Recursos Humans i
Igualtat
Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,
Civisme i convivència i Cultura
Raúl Valero Martínez
Regidor de Planificació i Actuacions Estratègiques,
Urbanisme i Indústria
Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació, Solidaritat i
Serveis Socials
Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor d’Habitatge, Serveis municipals, Obres i
Via pública, Mobilitat i transport, Medi Ambient i
Sostenibilitat i Esports
Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor d’Infància, Diversitat i Ciutadania, Joventut i
Societat del Coneixement

PP
gmpp@llagosta.cat

1969, aproximadament. Panoràmica des del carrer de Girona
Panoràmica des del carrer de Girona del Polígon industrial, recentment
urbanitzat. De dreta a esquerra de la fotografia, es pot distingir la
façana posterior de Can Xiquet de la qual destaca la figura d’un conill
aixecat, que s’ubicava al frontal de la carena de l’edifici principal; el
campanar de l’Església Parroquial de Sant Josep; el bloc de pisos del
carrer de l’Estació que fa cantonada amb l’avinguda de la “Paz” (actual
Primer de Maig) i la casa de Can Turell.
Procedència: Col·lecció fotogràfica de l’Arxiu Municipal de la Llagosta

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

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

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

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

ESPAI D’OPINIÓ

ERC

gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta

Xavier Cols Motoso

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

POR UN FELIZ 2019

FALTEN ELS FONAMENTS

ASUNTOS MOLESTOS

Desde la agrupación socialista os queremos desear
un año lleno de alegría a todos los vecinos y vecinas
del pueblo.
Este año que nos espera, nos quedan grandes retos, uno de ellos muy importante, revalidar nuestro
esfuerzo durante esta legislatura en las próximas
elecciones de mayo, por ello queremos seguir contando con tu conﬁanza para que La Llagosta siga
mejorando día a día. Para ello contamos con Óscar
Sierra como candidato, un alcalde que ha sabido estar a la altura.
En esta primera recta del año vamos a poder ver
como se renuevan los parques infantiles del pueblo,
se mejora la plaza Catalunya, además, en unos meses se asfaltaran calles estropeadas, y se podrá ver
empezada la obra de rehabilitación de Can Baqué,
una reivindicación histórica de muchos vecinos y
que los Socialistas hemos conseguido encaminar.
Para este 2019 la Generalitat tendrá el proyecto del
nuevo ambulatorio en el centro y también la nueva
parada de bus zona 1 en el puente de la riera Seca...
Sin duda será un buen año, con los Socialistas y con
Óscar Sierra a la cabeza el pueblo mejora. Un alcalde que sabe estar al lado de los vecinos y vecinas
para solucionar sus problemas.

Tanquem l’any i continuen pendents els grans temes
que ja ho estaven l’any passat. Certament s’han fet
algunes operacions al mobiliari urbà, s’ha invertit en
la millora d’alguns aspectes d’imatge o celebracions
i s’han abordat algunes reparacions.
Però el que s’ha fet son pedaços per tapar els forats
d’unes infraestructures i mobiliari urbà envellits
des de fa temps, reparacions d’emergència que han
obligat a fer moltes modiﬁcacions al pressupost de
2018, que no ha complert expectatives. El contracte de subministrament d’aigua continua en situació
irregular, prorrogat per la inacció del govern local,
que no ha fet cap proposta de renovació. La seguretat ciutadana continua sent un problema greu i
només s’hi han posat solucions temporals que no
ataquen l’arrel.
La Llagosta necessita un govern que, en comptes de
fer operacions d’imatge i de córrer per posar pegats
d’última hora a problemes previsibles i sovint evitables, sigui capaç de crear un projecte que abordi les
problemàtiques en profunditat i a llarg termini, que
inverteixi en futur i en una renovació necessària des
de fa molt de temps. Una visió a llarg termini amb
una direcció clara que gradualment ens porti cap a
unes infraestructures que funcionin; una gestió eﬁcient de l’administració que, al cap i a la ﬁ, afecta a
tota la ciutadania i a la seva qualitat de vida.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, Denunciamos que estamos ante dos asuntos que se repiten
una y otra vez en nuestro municipio, ante la mirada impasible del equipo de gobierno. Pedimos más
limpieza, seguridad en la movilidad con un mínimo
de dignidad en la Llagosta. Uno de los temas que es
“una tónica habitual es el abandono más absoluto
de solares, que da lugar a situaciones de insalubridad, llenos de inmundicia, suciedad y roedores, lo
que supone una falta de higiene y seguridad para
la salud y mala imagen de nuestro pueblo. Debemos recordar que aunque los solares sean privados
el Ayuntamiento es el responsable subsidiario de su
estado. También hay calles que están llenas de inmundicia, suciedad, (excrementos de palomas, heces, entre otras cosas) por lo que supone una falta
de higiene y seguridad para la salud. El otro asunto
son las calles que sus aceras son estrechas, en mal
estado y llenas de obstáculos en multitud de tramos,
árboles, señales, etc. que impiden el paso de sillas de
ruedas, que obliga a los vecinos a vivir situaciones
de incomodidad. Por todo ello plantearemos estas
cuestiones en el Pleno, para que las concejalías implicadas para que tomen cartas en el asunto de una
vez, y se creen unas condiciones dignas y seguras en
nuestras calles para los vecinos y vecinas de la Llagosta.

Partit Popular

Esquerra Republicana
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu
Català

PER LA DIGNITAT

ANY NOU, ESFORÇOS RENOVATS

ENDREÇANT RETARDS

Les profundes desigualtats manifestes en el sí de
la nostra societat en particular, però que castiguen
amb contundència els sectors més desafavorits de la
població del nostre municipi, posen de manifest la
necessitat d’establir mesures polítiques per protegir
la dignitat de les persones. La Constitució espanyola,
document que des del nostre grup municipal hem
volgut defensar com a paraigües i garantia d’igualtat
recull, en el seu article 47 que “Tots els espanyols
tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders
públics promouran les condicions necessàries i
establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu
aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord
amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació.”
A ﬁ de poder acomplir aquesta premissa que entenem
com un dret fonamental de les persones, des del
Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a La
Llagosta, ens comprometem a efectuar una moció
per tal d’evitar que els llagostencs i llagostenques
puguin ser víctimes de l’especulació immobiliària
i que s’evitin les pràctiques i estratègies dels fons
voltor, prioritzant que els immobles en mans de fons
especulatius cessin de manera progressiva aquesta
activitat que entenem com a una manca d’ètica i un
perill per assolir la plenitud del dret a l’habitatge per
part de les persones.

Un cop ﬁnalitzat l’any 2018 encarrilem els últims 5
mesos de l’actual legislatura, per la nostre part ja
vàrem començar a la primavera passada a preparar
les eleccions municipals del proper maig i en les que
nosaltres posarem el màxim esforç. ERC al nostre
poble ha treballat dur per guanyar-se la conﬁança de
les nostres veïnes i veins, som un partit compromès
amb La Llagosta i el país. Per això els propers mesos
convidem a la ciutadania a participar activament de
la nostre mà, de la vida social i política del poble.
Necessitem com sempre el vostre recolzament,
perquè tot el què fem, ho fem gràcies al vostre suport.
Portem 32 anys de governs socialistes a La Llagosta
i potser cal ja una regeneració política i noves
maneres de fer, una nova visió social i econòmica
pel poble. Per això nosaltres, conjuntament amb 7
grups municipals més d’ERC del Baix Vallès ens hem
posat mans a l’obra per trobar solucions individuals
i comunes als nostres municipis en temes que ens
afecten directament com transport i mobilitat,
ocupació, sanitat, etc…, mancomunar serveis serà
una prioritat per tal de reduir costos i per això ens
cal marge de maniobra a la propera legislatura i ser
decisius. Tenim moltes idees per fer de La Llagosta
un poble encara millor, comencem l’any amb molta
empenta.

Tothom coneix els problemes històrics de pagament
de l’Ajuntament de la Llagosta envers el Consorci
per la Normalització Lingüística (CPNL). Val a dir que
l’any 2011, l’aleshores Regidora d’Ensenyament,
Mireia Egea, va intentar posar-hi ordre i va poder
cancel·lar el deute que arrossegava el consistori
d’anys anteriors. Concretament, es va pagar el deute
que restava de l’any 2007. Després, amb el canvi de
regidora (aquest cop d’ICV), es va tornar a deixar
de banda l’assumpte, acumulant-se encara més el
deute i, per tant, fent-se cada cop una bola de neu
més grossa per poder subsanar la situació.
Aquesta legislatura és un dels temes que hem trobat
damunt la taula i que està costant de desencallar
per l’elevat deute adquirit. Des de la Regidoria
d’Ensenyament i des de la Regidoria d’Hisenda s’està
treballant i intentant trobar una solució perquè
el nostre poble continuï tenint un servei educatiu
potent i important que segueixi acostant la nostra
llengua a tothom.
D’altra banda, a poc més de quatre mesos del ﬁnal
de la legislatura, l’actual equip de govern estem
treballant tant com podem per deixar endreçat el
consistori i tancar una legislatura que, creiem, ha
estat productiva per a la Llagosta.
Des del PDeCAT, desitgem que el 2019 sigui un any
de prosperitat per a tots els llagostencs.
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FUTBOL SALA EL CONJUNT LLAGOSTENC REBRÀ DISSABTE EL PENÚLTIM CLASSIFICAT

La Concòrdia comença
l’any en segona posició
El Club Deportivo la Concòrdia tornarà a la competició dissabte després del
parèntesi nadalenc. L’equip que entrena Dani Mosteiro rebrà la visita del penúltim
classificat, l’Avenida Alagón. Les llagostenques volen refer-se de la derrota
patida la darrera jornada a la pista de l’Hispanic de Torrent (3-1), que va suposar
la pèrdua del liderat a mans del Xaloc d’Alacant.
El Club Deportivo la Concòrdia ocupa la segona posició al
grup 2 de la Segona Divisió
espanyola amb 31 punts, a un
del líder, el Xaloc d’Alacant.
El seu proper rival, l’Avenida
Alagón, és penúltim amb sis
punts.

La Concòrdia va perdre
el liderat en la darrera
jornada en caure a la
pista de l’Hispanic

08centvint
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HANDBOL

Ariadna Muñoz, campiona
d’Espanya amb Catalunya
La llagostenca Ariadna
Muñoz es va proclamar dilluns campiona d’Espanya
amb la selecció catalana cadet. Catalunya es va imposar
a la final, disputada a Valladolid, a Galícia per un clar
38 a 24. Al descans, les catalanes dominaven per 18 a 14.
Diumenge, a les semifinals,
el combinat català va derrotar Andalusia per 32 a 26. Als
quarts de final, Catalunya va
guanyar la Comunitat Valenciana per 26 a 21 amb un gol
d’Ariadna Muñoz.
La selecció catalana va acabar la fase de grups en primera posició, en la qual va
empatar amb Andalusia (2828) i va guanyar Euskadi (2528) amb dos gols de la llagostenca i Astúries (39-26).

Ariadna Muñoz va començar
a practicar handbol a les Escoles d’Iniciació Esportiva de la
Llagosta. Després va jugar al
Joventut Handbol la Llagosta i
aquesta temporada va marxar
a la Salle Montcada. - J.C.

FUTBOL

Les llagostenques van perdre
el liderat en la darrera jornada
del 2018 en caure a la pista de
l’Hispanic de Torrent per 3 a
1. El partit va ser força igualat. Les locals guanyaven al
descans per 2 a 0. Al minut
23, la Concòrdia va reduir les
diferències, però l’Hispanic va
sentenciar amb un tercer gol al
minut 35. Es confirmava així
la segona derrota de la temporada per a l’equip llagostenc.
La jornada anterior, la Concòrdia havia derrotat el Castelldefels per 4 a 2. Les de Dani
Mosteiro, que tenien la baixa
d’Alba, van fer un molt bon

Cris controla una pilota al partit contra el Castelldefels.

partit davant d’un rival directe en la lluita pel campionat de
lliga.
Sònia Ancosta va marcar l’1 a
0 al minut 3. Després, Jess va
evitar amb el peu l’empat. Al
minut 6, Cris va enviar un xut
al pal i, dos minuts després, el
Castelldefels va empatar.
La portera visitant va estar
molt encertada i va evitar
amb les seves intervencions
més gols de les llagostenques.
El Castelldefels també es va
apropar amb perill a la por-

teria de Jess, però en poques
ocasions.
Al minut 17, Domi va marcar
el 2 a 1. En el darrer minut de
la primera part, Jess va evitar
el 2 a 2 amb bones actuacions.
Al minut 4 de la segona part,
Cris va ser objecte d’un penal,
que va transformar Domi. Al
minut 10, Villa va marcar el 4
a 1.
En el darrer tram del partit, el
Castelldefels va arriscar amb
portera-jugadora i va fer el 4 a
2 definitiu. - Juanjo Cintas

El Viejas Glorias jugarà
contra la Mataronesa
El Club Deportivo Viejas
Glorias jugarà dissabte a casa
contra la Mataronesa. El conjunt llagostenc és setè al grup
Sud de la Primera Divisió de
Veterans amb 25 punts, mentre que el seu proper rival és
vuitè amb 24. El líder és l’Argentona amb 32 punts, empatat amb el Lares Legends.
L’Alella, amb un partit menys
disputat, és el tercer classi-

ficat amb 31 punts. El Viejas
Glorias va guanyar el darrer
partit del 2018 al camp del Vilassar per 2 a 3. Denar Roque
va fer dos gols i Cristian Fernández, un. La jornada anterior, els llagostencs havien
empatat a casa contra el líder,
l’Alella, a dos gols. Els golejadors del Viejas Glorias van ser
Cristian López i Cristian Fernández. - J.C.

Ell no sap què fer

però tu sí
Si estimes la teva mascota

NO DEIXIS EL

SEU RASTRE
No recollir les defecacions del teu gos és motiu de sanció
econòmica, que pot arribar fins als 2.000 euros si s’embruta un
parc infantil.

El teu gos i el teu veïnat
comptem amb tu!

?
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FUTBOL SALA ELS LLAGOSTENCS SÓN NOVENS A LA LLIGA NACIONAL AMB 13 PUNTS

AUTOMOBILISME

El FS Unión Llagostense rep
diumenge el Betània Patmos

0DUF*¾HOOVHWªFODVVLͤFDW
al català de kàrting cadet

El primer equip del Fútbol
Sala Unión Llagostense torna
a la competició el proper cap
de setmana després d’un parèntesi de més d’un mes sense
jugar cap partit oficial. El conjunt que entrena Juan Carlos
García rebrà diumenge la visita del Betània Patmos.
Els llagostencs són novens a la
Lliga Nacional amb 13 punts,
mentre que el seu proper rival
és vuitè amb 16 punts. Fins
ara, el FS Unión Llagostense ha guanyat quatre partits,
n’ha empatat un i n’ha perdut
sis.

Iniciar l’any amb triomf
El conjunt de la nostra localitat intentarà començar l’any
amb una victòria per allunyar-se de la zona baixa de
la classificació i apropar-se a
llocs més còmodes. La temporada de l’equip llagostenc

Una acció del partit contra el Ripoll.

no està sent bona i, a més, en
alguns partits no està acompanyant la sort.
D’altra banda, el segon sènior
del FS Unión Llagostense, que
milita al grup A de la Primera
Territorial, jugarà diumenge a
casa contra el Futsal Montpedrós. El conjunt de la Llagosta
va tancar l’any 2018 amb una

clara derrota a la pista de la
Garriga. Els llagostencs van
perdre contra el líder per un
contundent 6 a 1. El FS Unión
Llagostense B és sisè amb 15
punts, mentre que el Montpedrós és el cuer i encara no ha
puntuat. L’equip de la nostra
població suma cinc victòries i
tres derrotes. - J. Cintas

HANDBOL UN CENTENAR D’ESPORTISTES VAN PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS

Antonio García va organitzar
el dia 28 l’Handball Day
Un centenar d’esportistes,
d’entre sis i setze anys, van
participar el 28 de desembre en
una nova edició de l’Handball
Day, una activitat organitzada
per Antonio García Robledo.
L’activitat es va desenvolupar
entre les 9.30 i les 17.30 hores
aproximadament. Els participants van realitzar sessions
dedicades a l’handbol al
Poliesportiu Antonio García
Robledo, però també van gaudir d’altres activitats al Camp
Municipal de Futbol Joan
Gelabert i d’una gincana per
diversos indrets de la nostra
localitat. L’Handball Day va
ser dirigit per Antonio García
amb la col·laboració dels monitors del campus que organitza cada estiu. El llagostenc
juga aquesta temporada al BM
Granollers. - J. Cintas

El llagostenc Marc Güell ha
assolit el setè lloc del Campionat de Catalunya de kàrting
en categoria cadet, que organitza la Federació Catalana
d’Automobilisme. El pilot de
la nostra localitat va tancar la
temporada catalana al circuit
d’Alcarràs, a Lleida, el 18 de
novembre.
Tot i ser novell en la categoria
cadet, Marc Güell ha superat
amb escreix les expectatives
i, fins i tot, ha lluitat pel podi
a la classificació general. La
campanya ha constat de cinc
proves, amb dues mànigues a
cadascuna. En la darrera ana-

va cinquè classificat, però, a
causa d’una penalització de
cinc segons, va baixar fins al
setè lloc. Marc Güell va assolir un total de 284 punts,
quedant a tres del sisè i a tretze del cinquè. “M’he trobat
molt còmode i m’he adaptat
molt bé a la categoria nova”,
ha explicat Güell, que ha indicat que aquest any ha suposat
“una millora en el meu pilotatge i he après a ser més
agressiu”.
La propera temporada Marc
Güell es marcarà com a objectiu lluitar per acabar en posicions de podi. - J.L.R.B.

BÀSQUET

El CB la Llagosta 2017 va
organitzar un acte solidari
per a Animalets

El Club Bàsquet la Llagosta 2017 va muntar el 30 de desembre
una activitat solidària a les pista poliesportiva del Parc Popular.
Tothom que va voler es va poder passar per la zona per practicar una estona el bàsquet. La jornada tenia com a principal
objectiu aconseguir donacions per a l’entitat local Animalets.
També va servir per promocionar la pràctica del bàsquet i el
Club Bàsquet la Llagosta 2017, un club força jove. - J.C.
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HANDBOL ELS DE JAVI IGLESIAS JUGARAN DIUMENGE UN PARTIT AJORNAT

HANDBOL

El sènior de l’Handbol Club
Vallag ocupa el quart lloc

José Aguilera, reescollit
com a president del Vallag

El primer equip de l’Handbol
Club Vallag és el quart classificat al grup A de la Tercera
Catalana amb 12 punts. Els
de Javi Iglesias han guanyat
quatre partits, n’han empatat
altres quatre i n’han perdut
dos. El líder és el Sant Vicenç
B amb 22 punts; segon és la
Salle Bonanova Atlètic amb
18 i tercer el Manyanet B amb
13. Tant el Vallag com el Manyanet B han jugat un partit
menys.

Diumenge, partit
Aquest partit que tenen pendent els llagostencs, corresponent a la cinquena jornada, el
disputaran diumenge a la pista
del Sant Andreu de la Barca-El
Papiol. El proper rival del Vallag és el setè classificat amb
11 punts. El Vallag està fent
una bona temporada i lluita

Jugadors del sènior del Vallag.

per pujar de categoria. En el
darrer partit, corresponent a
la jornada 11 i jugat abans del
parèntesi nadalenc, el conjunt
de la nostra localitat es va imposar al Vilanova i la Geltrú
per 26 a 18. Els llagostencs no
van tenir cap problema per
sumar la quarta victòria contra l’antepenúltim classificat.

Al descans, el Vallag ja guanyava per 13 a 6. A la segona
part, va continuar el domini
local, que es va traduir en un
avantatge final de vuit gols. La
competició és força igualada,
però el Vallag està tenint una
bona trajectòria i s’ha situat a
la part alta de la classificació. Juanjo Cintas

HANDBOL L’EQUIP LLAGOSTENC SE SITUA EN NOVENA POSICIÓ AL GRUP A DE TERCERA

El Joventut Handbol es
recupera amb tres victòries
El sènior del Joventut Handbol la Llagosta ocupa la novena posició al grup A de la
Tercera Catalana amb 9 punts.
Els llagostencs han guanyat
quatre partits, n’han empatat
un i n’han perdut cinc.
El 23 de desembre, en partit
ajornat en el seu dia, el Joventut Handbol va caure a casa
amb el líder, el Sant Vicenç B,
per 27 a 32. Els de Xavi Canalejas van plantar cara al primer classificat del grup, que
ha guanyat tots els partits que
ha disputat i que a la Llagosta
va patir per mantenir la imbatibilitat.

Tres triomfs seguits
Abans d’aquest enfrontament,
el Joventut Handbol havia sumat tres victòries seguides,
recuperant-se així d’un inici
força dolent de la competició.

José Aguilera ha estat escollit novament president de
l’Handbol Club Vallag. Aguilera, de 53 anys, continuarà
com a màxim responsable de
l’entitat llagostenca durant
quatre anys més després de
guanyar les eleccions celebrades a mitjans del mes de
novembre. La candidatura
d’Aguilera va ser l’única que
es va presentar.
Aguilera va agafar les regnes del club a l’estiu de 2014
després de la marxa de Mero
Alonso. “Vaig rebre el suport
del club i vaig decidir continuar. Estic satisfet per seguir apostant per l’handbol

de formació”, explica José
Aguilera.
La directiva s’ha renovat parcialment, tot i que és continuista amb el projecte de
l’handbol base i la consolidació del sènior masculi. Amb
Aguilera, continuen el vicepresident Ángel Gómez i les
vocals Carmen María Aguilera i Virginia López. La junta
es completa amb les incorporacions del tresorer Juan Manuel Rodríguez; el secretari
Enric de Pablo i el vocal Joaquim Ortega. Entre els reptes
del club, hi ha la voluntat de
crear una estructura femenina. - José Luis Rodríguez

JUDO

Més de 200 infants, al
Trofeu de Nadal de judo

El primer equip del Joventut Handbol.

En l’onzena jornada, el conjunt de la nostra població va
derrotar el Sant Just per 32 a
27 i va sumar la quarta victòria de la temporada i la tercera
consecutiva.
Dissabte, els jugadors entrenats per Canalejas disputaran
un partit ajornat a la pista del
Club Escola Handbol El Ven-

drell, que és el sisè classificat
amb 11 punts. El partit contra el Vendrell correspon a la
quarta jornada de lliga.
El Joventut Handbol busca al
Vendrell un triomf que l’apropi a la zona alta de la classificació i, per tant, a la lluita per
pujar de categoria. - Juanjo
Cintas

Més de 200 joves judokes van participar a la tercera edició del Trofeu de Nadal de judo que impulsen diversos professors de l’Associació Esportiva Karate-Judo la Llagosta. L’activitat va tenir lloc el 2 de desembre al CEM El Turó.
Durant el Trofeu, hi va haver competicions entre infants de Primària i primer d’ESO. “Com eren tots infants, vam fer competicions per edat i va estar molt bé. Ja és la tercera edició
i creiem que està consolidada”, apunta un dels responsables,
Sergio Resurrección. A la trobada de judo, hi va haver participants de la Llagosta, Mollet, Montcada i Sabadell.
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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

Gener
TALLER SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA.
Aquesta proposta vol facilitar informació i coneixements sobre salut i
els drets sexuals i reproductius, amb
la finalitat que les dones disposin
d’eines per viure i prendre decisions
sobre la seva vida sexual i reproductiva de la manera més lliure possible
i també lliure de riscos.
Els dijous del 17 de gener al 14 de
febrer, de les 16.30 a les 18 h, a Can
Pelegrí. Veus de Dona amb la collaboració del CIRD.

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

20 l diumenge
SORTIDA GEGANTERA.
Els gegants de la Llagosta
participaran a la Trobada gegantera
de Gualba.
Sortida a les 8.30 h de la nau
municipal del carrer de Sant Llorenç.
Colla Gegantera de la Llagosta.

25 l divendres
CONCERT.
La cantant llagostenca Maricel pre-

www.08centvint.cat

senta a Barcelona el seu disc Divino
Bolero. A les 21 h, Sala Luz de Gas.
Les entrades es poden adquirir al
web entradium.com. La mateixa
Maricel posa a disposició de les persones interessades un autocar per
anar al concert al preu de 10 euros.

26 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL.
Amb la participació de l’Asociación
Flamenca Andaluza Rosi Ugal de
Terrassa i els quadres de ball de la
Casa de Andalucía de la Llagosta,
Algarabía, Azahar, Cristina i
Meritxell.
A les 19 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

Febrer
2 l dissabte
JORNADA TECNIFICACIÓ BOXA.
A càrrec de José María Guerrero.
10 h. Defensa personal per a dones.
10.45 h. Boxa per a tothom sense
contacte físic. Es recomana portar
material de boxa.
De 10 a 13 h, al Poliesportiu Antonio
García Robledo.

08centvint
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CANALS DE COMUNICACIÓ
AMB LA CIUTADANIA
WEB INSTITUCIONAL

www.llagosta.cat

portal de transparència

MITJANS DE COMUNICACIÓ

08centvint
www.08centvint.cat

www.radiolallagosta.cat

XARXES SOCIALS
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
GENER
Dimecres, dia 16
VIDEOFÒRUM.
La reina Victoria y Abdul, de
Stephen Frears.
A les 16 h

física i relaxació a través de la
meditació. A càrrec d’Ana Egea.
A les 16 h

Dimecres, 30
TERTÚLIA, amb Sandra
Pequerul, autora de Nadando en
un cubo de acelgas.
A les 16 h
L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h

L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h
L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h
Dilluns, dia 21
ATRAPALLIBRES.
Comentari i activitats sobre el
primer llibre d’aquest curs.
A les 17.30 h
Dimecres, dia 23
TALLER.
Gimnàstica conscient,
combinació d’activitat

Dissabte, dia 26
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA.
A càrrec d’Un conte al sac.
A les 12 h

FEBRER
Dimecres, dia 6
CLUB DE LECTURA.
Nuetra casa en el árbol, de Lea
Vélez.
A les 16 h
L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h

TALLERS.
Les places als tallers són
limitades. Per poder participarhi cal inscriure’s a la mateixa
Biblioteca.

Fins al 26 de març
TALLER CREATIU.
Durant aquest trimestre es
programa un nou taller literari.
Es treballarà teatre, poesia
i narrativa simultàniament.
Durant el taller s’impartiran
tècniques i coneixements al
participants perquè puguin
plasmar les seves idees en noves
creacions.
Els treballs resultants
s’exposaran a la població en
ocasions especials.
A càrrec de Conchi Fernández,
dinamitzadora de la Biblioteca.
Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h

I
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Farmàcies
de guàrdia
10 gener
CALVO SÁNCHEZ
11 - 17 gener
BOTET NADAL

18 - 24 gener
CARRERAS ARBAT
25 - 31 gener
VILA
1 - 7 febrer
CALVO SÁNCHEZ
8- 14 febrer
BOTET NADAL
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)
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Lluís Nadal
Lluís Nadal, de 57 anys, és un dels titulars i segona
generació de la Farmàcia Botet-Nadal, que
compleix 50 anys. La farmàcia la va obrir Clemente
Botet a la plaça de Catalunya, però, posteriorment,
va passar a on és en l’actualitat, a l’avinguda del
Primer de Maig.

“Complir 50 anys
s’aconsegueix amb
confiança ”
Com s’aconsegueix complir
50 anys?
S’aconsegueix a base de
serveis i de contacte amb
la gent. Sobretot que les
persones confïin en tu i tu
siguis una part implicada
en aquesta confiança. La
Farmàcia Botet-Nadal arriba
al mig segle en molt bona
salut, ampliant serveis al
llarg de la història i amb molt
bones perspectives de futur.
Quan vaig entrar, vaig aportar
les meves idees i ara, amb la
tercera generació, el meu fill
Marc Nadal aportarà també
les seves.

de dosificació, que és la
preparació d’uns sobres
per preparar la medicació
setmanal. També, el meu fill,
ara quan comenci, ampliarà
el servei de dietista, perquè
a banda de farmacèutic és
nutricionista.

a la plaça de Catalunya i des
de fa tres dècades estem a
l’avinguda del Primer de Maig.

“Aquesta farmàcia
la va començar
el meu sogre,
Clemente Botet, fa
50 anys ”

Com ha canviat el model
farmacèutic?
Quan jo vaig arribar, només
es dispensaven medicaments
i jo vaig introduir el que ara es
coneix com a parafarmàcia,
aleshores no s’entenia així.
Vam començar a vendre
cosmètica, fer les primeres
passes de dietes i diversos
serveis, com ara prendre
la tensió manualment i
personalitzadament, analítiques de sang... i ara s’ha
ampliat amb el servei d’ortopèdia, el servei personalitzat

Tindrà tercera generació
la farmàcia, però com va
començar?
Va començar mitjançant els
meus sogres: Maria Glòria Piró
i Clemente Botet. La meva
sogra va obrir la primera
farmàcia a la Llagosta, a
la plaça de l’Ajuntament, i
posteriorment el meu sogre
va obrir aquesta farmàcia. Els
orígens d’aquesta farmàcia
van ser per una necessitat
del poble, perquè va créixer
el nombre de ciutadans. En
primer lloc vam estar ubicats

Com valora la situació del
sector farmacèutic?
En
qualsevol
comerç
minorista, com són les
farmàcies, es veu la situació
amb preocupació, perquè el
comerç electrònic ens afecta
a tots. El comerç electrònic
no té les despeses que tenim
nosaltres i els preus són
competitius. Només tenim
protegits els medicaments
però cada any van baixant
de preu, els marges són més
ajustats. Davant d’aquests
problemes pots fer dues
coses: posar-te a plorar en un
racó o reaccionar. Jo sóc de
reaccionar i estem per ampliar
serveis, oferir un tracte més
directe i no descarto ficarme en un futur en el comerç
electrònic.

Quanta gent sou treballant?
Ara mateix som sis i
posteriorment, quan entri el
meu fill, serem set.

Què suposa complir mig
segle?

Per a una persona que pot
estar de cara el públic 50 anys
i en bona salut, jo crec que és
una enorme alegria. Si la gent
no confiés en tu o no fessis
bé les coses, no estaríem. Tot
el contrari, gaudim de molt
bona salut, moltes ganes
de fer coses, la gent segueix
confiant en nosaltres. Per
exemple, tot i haver obert una
quarta farmàcia a la Llagosta
no ho hem notat, així que vol
dir que la gent que teníem
segueix confiant en nosaltres.

“El futur de la
farmàcia passa
per ampliar
serveis, oferir
un tracte més
directe”
Per aquí passa el futur de
les farmàcies?
Crec que la farmàcia hauria
d’acabar per ampliar els seus
serveis i cobrar per aquests
serveis. Fins ara molts serveis
de la farmàcia han estat
gratuïts i crec que en un futur,

complementàriament a tots
els productes que es cobren,
els serveis s’acabaran cobrant.
Molts ja s’estan cobrant,
molts simbòlicament, però
s’acabaran cobrant perquè el
que no pot ser és estar aquí
donant serveis professionals,
una persona amb estudis,
fent analítiques o pressions,
gratuïtament. Jo cobro tots
els serveis, però ho fem
simbòlicament i això passa a
altres sectors, com ara a les
òptiques: graduar la vista.
El servei personalitzat s’ha
de pagar i representa unes
hores, com ara la preparació
dels medicaments setmanals
perquè estem a sobre de la
persona.
Com veu la Llagosta?
Crec que és un municipi
molt estancat en el nombre
d’habitants.
Com
es
tracta d’un nucli petit de
superfície, interacciona molt.
Comercialment no està massa
ben sortit perquè, a part, la
gent, el gran consumidor,
busca grans superfícies. Això
és innegable. La veig estancada en nombre d’habitants i serveis.

