www.08centvint.cat

08centvint@llagosta.cat

08centvint

NÚM. 59

FEBRER 2019

L’INFORMATIU DE LA LLAGOSTA

ESPORTS LA PROVA ES DISPUTARÀ EL 14 D’ABRIL AMB CURSES DE CINC I DEU QUILÒMETRES I MINICURSES - PÀGINA 17

El període d’inscripció per a la
Cursa Popular s’obre l’1 de febrer
VÍA PÚBLICA

Comencen les obres
de millora dels parcs
infantils | 5

VÍA PÚBLICA

Adjudicada l’obra
de la nova parada
d’autobús | 4
Un moment de la Cursa Popular de l’any passat.

POLÍTICA

COMUNICACIÓ

ENTREVISTA

Esquerra Unida es
desvincula de La
Llagosta En Comú | 4

Nou servei gratuït
d’informació a la
ciutadania | 6

Ariadna Muñoz,
campiona d’Espanya
amb Catalunya | 24

Tema destacat

www.08centvint.cat

08centvint

I

Febrer 2019

3

S’incrementa la recollida selectiva de
residus a la Llagosta durant el 2018
La recollida selectiva es va incrementar a la Llagosta
lleugerament durant el 2018 respecte a l’any anterior.
Els veïns i veïnes de la nostra localitat han reciclat
més i han fet un major ús tant de la deixalleria
comarcal com dels contenidors de recollida selectiva
que hi ha a la nostra població.
De les 1.111,14 tones dipositades als contenidors de recollida selectiva i a la deixalleria
durant el 2017 s’ha passat a les
1.179,67 del 2018. Pel que fa al
rebuig també ha augmentat
el nombre total de quilos. El
2017 es van llençar 3.749,1 tones d’escombraries i l’any passat, en van ser 3.828,9.
Per fraccions, la resta orgànica
va ser la que va experimentar
un major increment. L’any
passat, es van recollir 347,66
tones, 27 més que al 2017. Al
contenidor d’envasos es van
recollir 159,99 tones de material, 16 més que l’any anterior.
El paper recuperat als contenidors de color blau va arribar a
les 136,58 tones, una mica més
de 17 tones que en el període
anterior. Pel que fa al vidre, va
ser l’única fracció que va disminuir, passant de les 124,39
del 2017 a les 119,62 del 2018.

a aquest equipament el 2017,
s’ha arribat a les 415,82 tones
el 2018. El nombre d’usuaris
ha passat dels 3.327 anuals al
4.241. El creixement ha estat
del 27,5%.

La deixalleria de la
Llagosta té cada
vegada un major
nombre d’usuaris
Per materials dipositats a la
deixalleria, destaca la fusta,
amb 207 tones recuperades;
la runa, amb més de 79 tones
aportades; i els voluminosos,
amb més de 76 tones.
La majoria de la resta de residus, com ara paper, electrodomèstics o ferralla, es mouen
entre les 5 i les 7 tones. L’increment total se situa en el 3,2%.

Oli
Deixalleria
La deixalleria comarcal de la
Llagosta també va tenir un
major ús durant l’any passat.
De les 402,92 tones de material
que es van aportar per reciclar

La recollida d’oli usat durant
el 2018 ha estat de 3.534 litres.
Això suposa que s’ha evitat
l’emissió de 4.629,54 quilos
de CO2 a l’atmosfera i la contaminació de 3.534.000 litres

d’aigua. En aquest cas, també
s’ha incrementat el total d’oli
recollit respecte al 2017, quan
es van reciclar 3.172 litres.

Roba
Als deu contenidors que l’entitat Humana té instal·lats a
diferents punts de la nostra localitat per recollir tèxtil usat,
durant el 2018 es van dipositar 33.072,68 quilos de roba i
calçats usats. En aquest cas,
l’increment respecte al 2017
també ha estat notable, ja
que aquell any es van recollir
29.392 quilos de tèxtil usat. Xavi Herrero

PUNXANTS SANITARIS
D’acord amb l’Agència Catalana de Residus, els usuaris
particulars han de fer servir les deixalleries per dipositar els
objectes punxants sanitaris (agulles i similars) procedents
de cures domiciliàries. Per aquest motiu, el Consorci per
a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha preparat
les deixalleries de la comarca, entre elles la de la Llagosta,
seguint totes les indicacions de seguretat que requereix
aquesta fracció.
Així, s’ha implantat a totes les deixalleries el procediment
per habilitar la recollida de la fracció, que consisteix en la
col·locació del contenidor, cartells i informació i instruccions
als operaris. Aquest tipus de residus són recollits i gestionats
per una empresa autoritzada amb l’objectiu d’eliminar-los
en una instal·lació preparada a tal efecte. - J. Cintas
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LA FORMACIÓ NO PRESENTARÀ CANDIDATURA A LES ELECCIONS MUNICIPALS

EUiA es desvincula de
La Llagosta En Comú
L’Assemblea d’Esquerra Unida i Alternativa de la Llagosta
no presentarà candidatura en
les properes municipals a la
nostra localitat. En un comunicat, assegura que les dones
i homes d’Esquerra Unida de
la Llagosta van decidir el 5 de
desembre, “després d’un extens i profund debat en els
darrers mesos”, retirar-se del
procés i de la participació en la
candidatura de La Llagosta en
Comú degut, principalment,
“a discrepàncies amb les altres components sobre com
construir un espai unitari,
dificultats evidents d’entesa
i de treball en comú, tant en
l’espai de confluència com en
el grup municipal i la repetició reiterada d’actituds que
en lloc de sumar resten permanentment”.

Lluny de la seva política
“Aquest fets han provocat un
gran esgotament en les persones que formem part d’EUiA
i que ens hem mantingut
treballant i apostant fermament per construir espais de
treball conjunt i que s’obrissin a la participació d’altres
organitzacions i persones,
especialment en el si del grup
municipal”, s’explica en un
altre apartat del comunicat.
“Malgrat tot l’esforç, no ens
sentim identificades amb el
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VIA PÚBLICA

L’Ajuntament contracta
les obres de la nova
parada d’autobús

Lloc en el qual s’ubicarà la nova parada d’autobús.
Les dues regidores d’EUiA a l’Ajuntament llagostenc.

projecte, ni amb els continguts, ni amb les formes, allunyant-se de la nostra idea de
fer política”, s’afegeix.
EUiA assegura que “la suma
d’aquests factors ha estat determinant per prendre la decisió de no participar en cap
candidatura a les properes
eleccions municipals, conscients de les implicacions i
conseqüències que pot arribar a tenir però convençudes
que era una decisió necessària per salvaguardar una
manera de fer i entendre la
política al nostre municipi”.
El comunicat conclou amb el
següent paràgraf: “Les persones que conformem Esquerra Unida i Alternativa
de la Llagosta continuarem
participant en l’activisme

polític, defensant un model
de poble obert, participatiu,
transparent, feminista i d’esquerres i seguirem treballant
des de diferents àmbits per la
construcció d’un espai unitari que sigui capaç de generar una candidatura plural i
forta que pugui tornar a esdevenir alternativa al nefast
govern actual”. EUiA agraeix
la confiança dipositada en
aquests anys per la ciutadania
en la formació.
Virgínia Jiménez, membre de
la direcció local d’EUiA i regidora a l’Ajuntament, ha explicat que, per “responsabilitat
política”, les dues regidores
de la formació continuaran la
seva tasca al si del grup municipal d’ICV-EUiA fins que
acabi el mandat. - J. Cintas

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de la Llagosta
va aprovar la setmana passada el contracte per habilitar
una nova parada d’autobús al
pont situat sobre la riera Seca.
En concret, el Consistori ha
adjudicat aquesta actuació a
l’empresa Coynsa 2000 per
un preu de 33.940,74 euros.
Les obres, que començaran en
breu, tenen un període d’execució de sis setmanes.
Està previst reduir part de la
vorera i modificar la barana
del pont per facilitar la posada en marxa de la parada,
d’acord amb les exigències
del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat. Precisament, l’Ajuntament ha
contractat l’obra poc després
de rebre el darrer informe del
Departament de Carreteres

de la Generalitat favorable a
la ubicació d’una nova parada
de bus al pont de la riera Seca.
Després de la contractació de
les obres, el Consistori procedirà a encarregar la col·locació
de la marquesina.

Zona 1
Els usuaris que agafin l’autobús en aquest punt pagaran
una tarifa corresponent a la
zona 1. El Consistori atendrà
així una demanda de la ciutadania. Alguns veïns fan servir
des de fa temps la parada que
hi ha a Montcada dins de la
zona 1 i reclamaven que els
autobusos tinguessin una parada més a prop de la nostra
localitat. La nova parada estarà ubicada al terme municipal
de Montcada, però tot just al
límit amb la Llagosta. - J.C.
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VIA PÚBLICA A AQUESTA ACTUACIÓ ES DESTINEN MÉS DE 363.000 EUROS

Comencen les obres de
millora dels parcs infantils
La setmana passada van començar els treballs per renovar diversos espais de jocs infantils de la Llagosta. Operaris
de l’empresa HPC Ibérica,
S.A., contractada per l’Ajuntament, han retirat ja elements
dels parcs ubicats al Parc Popular per procedir posteriorment a la reforma i a la installació dels nous jocs.

Una tirolina
La renovació dels parcs infantils costarà 363.077,71 euros,
que han estat subvencionats
per la Diputació. 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 actualment hi
ha un joc de cordes. Està previst ampliar l’espai tancat ac-

Obres als espais de jocs infantils del Parc Popular.

tual 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, es

renovarà el paviment tou i els
jocs. Al parc infantil de la plaça de Cinto Pagès s’ampliarà
la tanca de protecció, s’installaran nous jocs i es posarà paviment tou de cautxú, mentre
que a la plaça d’Anne Frank se
substituirà la tanca de fusta,
que té un perímetre de 43 metres. - 08centvint

VIA PÚBLICA L’AJUNTAMENT INVERTIRÀ MÉS DE 20.700 EUROS EN L’OPERACIÓ

Es renovaran els llums de
diversos carrers al febrer
La Regidoria de Via Pública
de l’Ajuntament realitzarà durant el mes de febrer diverses
actuacions per millorar l’enllumenat públic dels carrers
de Sant Miquel, Sant Josep,
Anselm Clavé i Brutau, de les
places de les Corts Catalanes i
de l’Escorxador i del passatge
Padrosa. L’objectiu és modernitzar el sistema d’aquesta
zona, que és molt antic, i també aconseguir un important
estalvi energètic. També està
previst instal·lar dues caixes
de fusibles, en comptes de
l’única que hi ha actualment
en aquest sector, per evitar
apagades de llum al carrer.
El Consistori invertirà en
aquesta actuació més de 20.700
euros. Una part de l’operació
anirà a càrrec de l’empresa
Doica Gestión i l’altra, d’ope-

El carrer de Sant Josep.

raris de la Brigada Municipal
d’Obres. L’Ajuntament ha adquirit 55 lluminàries noves. A
l’empresa Doica Gestión també se li ha encarregat la installació del cablejat i de les caixes
de fusibles. Una es destinarà a
l’enllumenat dels carrers Sant

Miquel, Sant Josep, Anselm
Clavé i Brutau i l’altra, al de les
places de les Corts Catalanes i
de l’Escorxador i del passatge
Padrosa. Tots els llums que es
col·locaran ara en aquest sector del nostre municipi seran
del tipus LED.
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COMUNICACIÓ L’HA POSAT EN MARXA L’AJUNTAMENT I ÉS TOTALMENT GRATUÏT

OCUPACIÓ

Nou servei per rebre al
mòbil informació municipal

El 2018 va acabar amb
43 persones aturades
menys a la Llagosta

L’Ajuntament ha posat en
marxa un servei per tal que
la ciutadania rebi informació
municipal al telèfon móbil
mitjançant el WhatsApp. Les
persones interessades han
d’enviar la paraula ALTA al
número de telèfon 650 67
52 62 i contestar les preguntes que els aniran fent fins
completar el procés (l’elecció
d’idioma entre castellà i català, l’acceptació de la Política
de Protecció de Dades, l’elecció dels temes sobre els quals
interessa rebre els missatges i
si es vol o no rebre setmanalment l’agenda d’activitats).
Una vegada completada l’alta,
es comencen a rebre missatges
dels temes que li interessin a la
persona que ho hagi sol·licitat.
Mitjançant aquest nou ser-

El 2018 va finalitzar a la Llagosta amb una disminució
del nombre de persones sense
feina. L’any va acabar amb 817
veïns de la nostra localitat registrats a l’Oficina de Treball
de la Generalitat davant dels
860 que hi havia a finals del
2017. La taxa d’atur va baixar
del 13,57% al 12,69%.
Si s’analitza el darrer mes de
l’any, al desembre es va incrementar l’atur en sis persones a
la nostra localitat, cinc homes
i una dona. A final d’any, hi
havia 344 homes sense feina i
473 dones. La variació relativa
respecte al mateix període del
2017 és d’un 5%.

vei només es poden rebre al
telèfon mòbil avisos, notícies
destacades de diferents temàtiques, comunicats i l’agenda
d’activitats enviats per l’Ajuntament.

Aquest nou servei de comunicació amb la ciutadania de
l’Ajuntament de la Llagosta és
totalment gratuït i en cap cas
el telèfon facilitat serà visible
pels altres usuaris.

Portes obertes als centres educatius
Ja es coneixen les dates en les
quals els centres educatius de
la Llagosta portaran a terme
les seves jornades de portes
obertes de cara al curs 20182019. L’Escola Sagrada Família ha escollit el 27 de març a
les 17.30 h i el 30 de març a les
11 h. En el cas de l’Escola Concertada Gilpe, les jornades de
portes obertes es faran el 8 de
febrer i el 22 de març, de les
9.30 a les 12.30 h i de les 15.30

a les 17.30 h. L’Escola Joan
Maragall mostrarà les seves
instal·lacions el 6 de març a les
9.15 h i a les 15.15 h. L’Escola
Les Planes, ho farà el 22 de
març a les 9.30 h i a les 15.15 h.
En el cas de l’Institut Marina,
la jornada de portes obertes se
celebrarà el 20 de març a les 18
hores. El Centre de secundària
concertat Balmes ha escollit el
27 de març a les 17.45 h; l’Escola Bressol Niu Blau, el 9 de

març de les 11 a les 13 h i l’Escola Bressol Municipal Cucutras, l’11 de març a les 9.30 h, a
les 15.30 h i a les 17.30 h.
El Centre de Formació
d’Adults de la Llagosta obrirà
les seves instal·lacions el 27 de
març de les 11 a les 13 h i el
3 d’abril de les 17 a les 19 h. I
l’Escola Municipal de Música
organitzarà la jornada de portes obertes el 28 de març a les
18.30 h.

El grup de 45 a 49 anys
Per franges d’edat, el comportament durant el 2018 va ser
força desigual. En els darrers
dotze mesos destaca la baixada de l’atur en els grups de 45
a 49 anys (-18), de 25 a 29 anys
(-16) i de 40 a 44 (-14). La resta de franges va experimentar

poques variacions. L’increment més alt és el del grup de
30 a 34 anys, amb nou persones més aturades.
Per durada en situació de demanda d’ocupació, destaca
la baixada en el col·lectiu de
persones que porten més de
24 mesos en aquesta situació,
que va disminuir en 41 persones. Per contra, el grup que
porta entre nou i dotze mesos
va pujar en 24 persones.
Per sectors econòmics, el que
més va baixar el 2018 va ser el
de la indústria, amb 27 persones menys aturades; seguit
de les que no tenien ocupació
anterior, amb catorze menys;
el sector de la construcció,
amb sis aturats menys, i el
sector agrícola amb cinc persones menys sense feina. Per
contra, el sector serveis es
va incrementar en nou persones i continua sent el que
més atur registra, amb 562
demandants d’ocupació. 08centvint

SOCIETAT

Taller de defensa personal per a dones
a càrrec de l’Escola Okinawa
L’Escola d’Arts Marcials Okinawa de la Llagosta organitzarà el
2 de febrer un taller de defensa personal per a dones. La participació és totalment gratuïta. Les dones interessades s’han d’inscriure a la seu de l’Okinawa, al número 18 del carrer de Santa
Teresa. Les places són limitades.
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CULTURA LA TROBADA DE GEGANTS DE LA LLAGOSTA SE CELEBRARÀ EL 24 DE MARÇ

CULTURA

La Colla Gegantera ja té el
calendari d’actes del 2019

15.000 préstecs a la
Biblioteca durant el 2018

La Colla Gegantera de la Llagosta ha fet públic el calendari
d’activitats i trobades d’aquest
any. El 20 de gener, l’entitat va
estar present a la Trobada Gegantera de Gualba en el primer acte previst per al 2019.
El 10 de març, participarà en
la Trobada Gegantera de Santa
Perpètua. El 24 de març, serà
el torn de la Trobada Gegantera de la Llagosta, que arriba
a la seva desena edició, coincidint amb les festes de Sant
Josep.

Colles participants
En aquesta ocasió, la Trobada
de la Llagosta comptarà amb
la participació de les colles de
Calella, Cornellà de Llobregat, el Club d’Amics de Rubí,
Gualba, Montbau de Barcelona, Santa Perpètua de Mogoda, Tordera, Vilassar de Dalt,
Vinaròs i la Llagosta.
El 23 d’abril, la Colla Gegantera de la Llagosta estarà present en la Diada de Sant Jordi.

Els gegants de la Llagosta.

L’1 de maig, participarà en la
Trobada de Vilassar de Dalt i
el 18 de maig, en la de Ripoll.
El 15 de juny, prendrà part en
la Trobada de Cornellà de Llobregat i el 29 de juny, en la de
Vinaròs. Abans de les vacances, el 13 de juliol, està present
en la Trobada de Tordera.
Els gegants també tindran el
seu protagonisme durant la
Festa Major de la Llagosta,
principalment en la cercavila

d’inici de la celebració i en
l’acte de la Diada Nacional de
Catalunya. El 22 de setembre,
els gegants llagostencs aniran
a la Trobada de Calella. El
19 d’octubre, se celebrarà la
Cursa de Gegantes de la Llagosta i el dia 20 d’octubre, la
Caminada contra el càncer
de mama. Finalment, el 17
de novembre tindrà lloc una
nova edició de la Zumba Gegant per la Marató de TV3.

PARTICIPACIÓ BONA PART DE LA CONVERSA ES VA CENTRAR EN EL RECICLATGE DE RESIDUS

Xerrada de l’alcalde al
Centre de Formació d’Adults

Les novel·les El verano que
cambió mi vida, de May
Bonner, i Nadando en un
cubo de acelgas, de Sandra
Pequerul, van ser els llibres
més prestats a la Biblioteca
de la Llagosta el 2018. Els dos
són d’autores de la nostra localitat, que han comptat amb
el suport del Club de lectura
i de desenes de persones de la
Llagosta.
Segons dades de la Biblioteca de la Llagosta, l’any passat es van registrar prop de
15.000 préstecs, una dada
similar a la del 2017. D’entre
els documents més demanats, també destaca el còmic
Bola de Drac, les revistes es-

pecialitzades de moda Burda
i Patrons, i, en novel·les, Ella
lo sabe, de Lorena Franco. A
més, a la Llagosta es van registrar 14 usuaris més el 2018
en comparació amb el 2017,
passant de 6.332 a 6.346. - J.L.
Rodríguez

SOCIETAT

La Llagosta supera la
xifra de 13.700 habitants
La Llagosta ha començat l’any
amb 13.772 habitants, segons
les dades provisionals del padró. Això suposa un increment de 405 veïns nous a la
nostra localitat respecte a les
dades d’1 de gener del 2018.
El nostre municipi ha passat
dels 6.595 homes del 2018 als
6.837 que té ara, mentre que el
nombre de dones s’ha incrementat de les 6.772 a les 6.935.

Per trobar una xifra d’habitants més alta a la d’aquest
any, cal anar fins al 2009,
quan es van registrar al padró
13.820 persones. Des de llavors, la tendència ha estat a la
baixa fins arribar a les 13.247
del 2016. El 2017 es va incrementar en prop d’un centenar
de persones i es van comptabilitzar 13.343 habitants. - X.
Herrero

SOCIETAT

L’alcalde de la Llagosta, Óscar
Sierra, va mantenir dilluns
una xerrada amb alumnes del
Centre de Formació d’Adults
de la nostra localitat. L’acte va
tenir lloc a la tarda a les installacions d’aquest centre d’ensenyament i es va perllongar
durant una hora i mitja.
La directora del Centre de
Formació d’Adults de la Llagosta, Isabel Soler, va ser l’encarregada de presentar la xerrada, en la qual van participar
una desena d’alumnes.
Una bona part de la conversa
es va centrar en el medi ambient i, especialment, en el reciclatge de residus. Aquest és
un tema central aquest curs al
Centre de Formació d’Adults.

Subvencions de 2019
per a les entitats locals

L’alcalde, al Centre de Formació d’Adults, durant la tertúlia.

L’alcalde va oferir als assistents
dades sobre el reciclatge a la
nostra localitat i comparatives
amb altres poblacions. L’alumnat també va preguntar per

temes de seguretat i d’incivisme, com ara els excrements de
gossos al carrer o deixar restes
de mobles al costat dels contenidors els dies que no toca.

L’Ajuntament de la Llagosta obre el termini per tal que
les entitats locals puguin demanar les subvencions de
2019. Les associacions han de
presentar la sol·licitud corresponent de l’1 de febrer al
3 de març a través de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
En concret, s’ha d’accedir a
l’apartat de tràmits d’entitats
i associacions, on hi ha la informació sobre la documentació que s’ha d’ajuntar a la instància. Per a aquelles entitats

que hagin rebut subvencions
durant l’any passat, per poder
accedir a les subvencions de
2019, és obligatori haver presentat la justificació dels ajuts
rebuts l’any 2018 sense incidències. Si alguna associació encara no ho ha fet, té de
termini fins al 30 de març per
realitzar-lo. Davant de qualsevol dubte sobre el tràmit, els
responsables de les associacions s’han de posar en contacte amb el seu tècnic municipal de referència. - X.H.
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ENSENYAMENT ELS ESTUDIANTS COMPROVEN EL FUNCIONAMENT DE DIVERSES ÀREES MUNICIPALS I PARLEN AMB L’ALCALDE, ÓSCAR SIERRA

Comença un nou cicle de visites de l’alumnat
de quart de Primària a l’Ajuntament
El dia 21 de gener, va començar una nova edició del cicle
de visites a l’Ajuntament dels
alumnes de quart de Primària
de les escoles de la Llagosta.
Els primers a participar en
aquesta experiència aquest
curs van ser els estudiants de
l’Escola Sagrada Família.
El dia 12 de febrer, serà el torn
de l’alumnat de la Gilpe, mentre que, l’11 de març, visitaran
l’Ajuntament els estudiants
del Col·legi Joan Maragall. El
cicle de visites finalitzarà el
dia 1 d’abril amb l’Escola les
Planes.

Preguntes a l’alcalde
Durant la seva estada a l’Ajuntament, els estudiants comproven el funcionament de diversos serveis municipals. En

Alumnes de quarta de Primària de l’Escola Sagrada Família.

principi, visiten l’Arxiu, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
i l’àrea de Serveis Tècnics, entre d’altres. Finalment, al Saló
de plens tenen l’oportunitat
de plantejar-li a l’alcalde de la

Llagosta, Óscar Sierra, les preguntes que vulguin.
A l’Arxiu Municipal els mostren alguns objectes relacionats amb la història de la Llagosta, mentre que a Serveis

Tècnics també els expliquen
com fer una bona recollida
selectiva de residus. Uns dies
després, el mateix alcalde visita les escoles i porta a l’alumnat
exemplars del 08centvint en el

qual surt la fotografia que es
fa als alumnes durant l’estada
a l’Ajuntament. L’alcalde també respon als col·legis algunes
preguntes més de l’alumnat. 08centvint
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SOCIETAT L’AJUNTAMENT HA DISTRIBUÏT CARTELLS PER TOTES LES COMUNITATS VEÏNALS

SEGURETAT CIUTADANA

Campanya informativa
sobre incendis a habitatges

Ernesto Baños, nou cap
de la Policia Local

L’Ajuntament de la Llagosta
ha portat a terme una campanya per informar la ciutadania
sobre com cal actuar en el cas
que es produeixi un incendi
en un habitatge. El Consistori
ha elaborat un cartell amb una
sèrie de consells que cal tenir
en compte, que ha estat distribuït per totes les comunitats
de veïns. La campanya d’informació també s’ha fet a les
xarxes socials i als mitjans de
comunicació de l’Ajuntament
de la Llagosta.

Trucar al 112
En el cas que el foc sigui a casa
vostra i no pugueu sortir, heu
d’anar a un lloc des del qual us
puguin veure des de l’exterior,
tancant totes les portes que
travesseu. S’ha de posar roba
mullada a les escletxes de les
portes per evitar el pas de fum.

Imatge de la campanya.
Ernesto Baños Quinto, nou cap de la Policia Local.

Si el foc és a casa vostra i podeu sortir pel vostre propi
peu, s’ha de sortir de l’habitatge i tancar totes les portes que
pugueu. També és recomanable agafar les claus de casa i
donar-les als Bombers quan hi
arribin. S’ha de baixar al carrer per les escales. En cap cas
s’ha de fer servir l’ascensor.
Mai s’ha de fugir cap a amunt,
sempre cap a avall.

Si l’incendi és en un altre pis
i l’escala està plena de fum,
és millor quedar-se a casa i
no intentar sortir. Si intenteu
sortir per una escala plena de
fum, la vostra vida estarà en
perill. S’ha de trucar al telèfon
d’emergències, el 112, i posar
roba mullada a les escletxes
de les portes. Quan arribin els
Bombers, heu de fer-vos veure
per una finestra o balcó.

Primer Concurs de microrelats
Les regidories d’Igualtat i
Cultura, la Biblioteca de la
Llagosta i l’entitat Resistencia
Literaria organitzen el primer
Concurs de microrelats del
Dia Internacional de les Dones.
Amb el tema Viure a Venus:
Experiències de vida d’ahir i
d’avui. Els canvis en la situació
de les dones, des de les nostres

àvies fins a les nostres filles,
les propostes es podran fer
arribar a l’adreça electrònica
de la Biblioteca de la Llagosta
(b.llagosta@diba.cat) o presencialment a la Biblioteca de
l’1 al 20 de febrer. Les bases
poden consultar-se a les pàgines web de l’Ajuntament i de
Resistencia Literaria i al blog
de la Biblioteca.

Un jurat format per representants del CIRD (Centre
d’Informació i Recursos per a
Dones), Resistencia Literaria i
la Biblioteca de la Llagosta valorarà els treballs i decidirà els
guanyadors. El millor relat rebrà com a premi 150 euros en
metàl·lic; el segon, 75 euros en
metàl·lic; i el tercer, un lot de
llibres.

El sotsinspector Ernesto
Baños Quinto, de 55 anys, és
el nou cap de la Policia Local
de la Llagosta. Baños s’incorporarà l’1 de febrer en substitució de Santiago Villalba,
que es va jubilar recentment.
El nou responsable de la Policia Local és Graduat en Dret,
Llicenciat en Criminologia
i Graduat en Criminologia i
Política Criminal, entre d’altres estudis.
Ernesto Baños ha estat els
darrers tretze anys cap de la
Policia Local de Sant Climent
de Llobregat. Abans, havia
estat a la Guàrdia Urbana de
l’Hospitalet i a la Policia Local de Sitges, entre altres poblacions. El seu primer destí,
com a policia local, va ser el
1991 a l’Escala.
Un dels objectius que s’ha
marcat és fer una bona planificació en les quatre estructures de la Policia Local: Policia

administrativa, assistèncial,
de trànsit i de seguretat ciutadana. També vol crear una
nova estructura de comandaments, necessària després
de les darreres i les properes
jubilacions al cos policial llagostenc.

Més policia als carrers
“S’ha de potenciar la presència dels agents al carrer,
la Policia de barri, d’acord
amb la demanda de la ciutadania, i també apostar per la
mediació”, ha dit el nou cap
de la Policia Local de la Llagosta. “Un altre dels aspectes
en els quals s’haurà de treballar és la formació continuada i especialitzada dels
agents”, ha afegit Baños.
El nou cap de la Policia Local
és vocal de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i
del Departament d’Interior
de la Generalitat. - J. Cintas

JOVENTUT

La Regidoria de Joventut ha millorat l’Aula d’estudi del Servei
d’Informació Juvenil, ubicada a la planta baixa de Can Pelegrí.
Una de les mesures que s’ha aplicat és la instal·lació de dues
taules i cadires per augmentar la capacitat d’aquest espai. Ara,
hi ha 42 places, deu més que abans.

Actualitat

www.08centvint.cat

POLÍTICA ÉS L’ACTUAL REGIDOR DE COMERÇ, CONSUM I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Jaume Bonallach repeteix
com a candidat del PP
Jaume Bonallach serà l’alcaldable del Partit Popular de la
Llagosta per quarta vegada
seguida. Segons ha explicat el
mateix Bonallach, “he rebut
la confiança de l’executiva
del PP de Catalunya perquè
formo part de l’equip de govern local”.
L’objectiu dels populars a la
Llagosta és millorar els resultats de les anteriors eleccions
municipals, quan van aconseguir un regidor. “Volem defensar el regidor que tenim
i sumar més edils per poder
ser més influents en el dia a
dia de la Llagosta”, ha destacat Bonallach, que confia a
millorar els 338 vots del 2015.
Bonallach és el candidat del
PP per quarta vegada des de

Jaume Bonallach, durant un ple de l’Ajuntament.

l’any 2007, quan va ser regidor del plenari llagostenc per
primer cop. Sempre ha estat a
l’oposició excepte en l’actual
mandat, després de signar un

pacte de govern amb el PSC i
el PDeCAT. És regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana des del 2015. - José
Luis Rodríguez Beltrán
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VIA PÚBLICA

Reasfaltatge de quatre
carrers de la Llagosta

La setmana passada, es van
realitzar tasques de reasfaltatge a quatre carrers de la nostra localitat. L’empresa Asfaltos Barcino, per encàrrec de
l’Ajuntament de la Llagosta,
va reasfaltar tot el carrer de la
Verge de Montserrat i alguns

trams dels carrers de Jaume
Balmes, de Caldes i de Jacint
Verdaguer. Aquesta operació
ha suposat una despesa de
26.693,75 euros. El Consistori realitza periòdicament tasques de reasfaltatge en aquells
carrers més deteriorats.
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CULTURA L’ESCRIPTORÀ LLAGOSTENCA TRAURÀ AVIAT UNA NOVEL·LA

POLÍTICA

Mercedes Rejas publica el
seu primer llibre de poesies

Podem la Llagosta,
immers en ple procés
de primàries

Pedacitos de mí és la primera
publicació de la llagostenca
Mercedes Rejas. El llibre és un
recull de poemes i relats breus.
Fa temps que Rejas es dedica a
escriure poesia i, ara, s’ha decidit a plasmar la seva obra en
un llibre.
La llagostenca es va animar a
publicar els seus poemes després de participar als tallers de
poesia que organitza la Biblioteca de la nostra localitat.

Prepara una novel·la
Pedacitos de mí conté poemes
que Mercedes Rejas ha anat
escrivint des de fa anys i altres que ha elaborat després de
passar per les sessions de creació literària. El llibre es troba a
la venda a Amazon.
Paral·lelament a la creació i
publicació del llibre de poesies, Rejas també ha estat tre-

Mercedes Rejas.

ballant en una novel·la, que es
publicarà properament i que
porta per títol Dulce secuestro.
L’argument gira entorn a una
advocada que treu tot el seu
caràcter esbojarrat quan viu

una aventura que combina
amor, humor i misteri.
Mercedes Rejas té previst fer
un acte de presentació dels dos
llibres quan surti publicada la
novel·la. - Xavi Herrero

CULTURA

POLÍTICA

L’11 de febrer s’obre el
període d’inscripció per
al Concurs de disfresses

Presentació
d’Óscar Sierra,
candidat del PSC

L’Ajuntament de la Llagosta
torna a organitzar el Concurs de disfresses de Carnaval. L’edició del 2019 continua
amb el format d’anys anteriors
i manté les tres categories del
concurs: indvidual, format per
una o dues persones: comparses petites, per a grups de tres
a quinze persones; i comparses grans, formades per grups
de 16 a 150 persones o més.
Per a cada una de les categories s’establiran diferents premis econòmics.
Les inscripcions per prendre
part al Concurs de disfresses
es podran fer de l’11 al 28 de
febrer a l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania, que està situada a la panta baixa de l’edifici
consistorial de la plaça d’Antoni Baqué.
Aquest any, la festa de Carnestoltes se celebrarà el dissabte 2

de març. La Rua de Carnaval
començarà a les 17 hores a la
plaça d’Antoni Baqué. Després de recórrer els carrers de
la Llagosta, s’arribarà cap a les
19 hores a la pista del Complex
Esportiu Municipal El Turó,
on es farà el Ball de Carnaval. El lliurament de premis
tindrà lloc a partir de les 20
hores. Una vegada finalitzat,
continuarà la festa fins a les 23
hores.

Carnestoltes infantil
La festa infantil de Carnaval
se celebrarà el divendres 1 de
març. La Rua sortirà des de la
plaça d’Antoni Baqué i també
acabarà al Complex Esportiu
Municipal El Turó. Aquest any
es vol potenciar la participació
de les famílies. La festa estarà
animada per un espectacle i
un DJ. - X. Herrero

L’Agrupació del Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC) de la Llagosta farà
dissabte, dia 2 de febrer,
una assemblea oberta a tota
la ciutadania durant la qual
es realitzarà la presentació
d’Óscar Sierra com a cap
de llista de la formació a les
eleccions municipals del 26
de maig. L’acte tindrà lloc a
les 12 hores a la Sala Àgora
de l’Institut Marina.
L’Assemblea comptarà amb
la presència del primer
secretari del PSC, Miquel
Iceta. Tant el candidat i
actual alcalde de la Llagosta
com Iceta respondran les
preguntes que els facin les
persones assistents. Óscar
Sierra ja va ser el candidat
del PSC a les eleccions
municipals de 2015. Aquells
comicis els va tornar a
guanyar el PSC, que va
recuperar l’alcaldia.

Podem la Llagosta està en ple
procés de primàries per escollir l’alcaldable de cara a les
municipals del 26 de maig. El
dia 11 de gener va presentar a
Can Pelegrí una única candidatura que sorgeix del cercle
llagostenc del partit morat,
que encapçala Montse García
Rigau. A l’acte van assistir la
secretària general de Podem
Catalunya, Noelia Bail; el
secretari de Municipalisme
i portaveu de Podem Catalunya, David Clarà; i Mercè
Benages, extensió del Vallès
Oriental.

Només una candidatura
Durant l’acte de presentació,
es va explicar que el procés
de primàries s’allargarà fins
al 6 de febrer, quan es farà
el recompte i la proclamació
de la candidatura guanyadora. La votació es farà de l’1
al 5 de febrer; i finalment el
recompte serà el 6 de febrer.

A Podem la Llagosta fins ara
només hi ha una candidatura, presentada per Montse
Garcia Rigau. “La meva és la
candidatura del cercle de la
Llagosta i gira al voltant de
la participació ciutadana i la
transparència. A més, fem
força atenció en l’habitatge
social, civisme i seguretat”,
va explicar García Rigau. La
seva candidatura va rebre
el suport de la secretària general de Podem Catalunya,
Noelia Bail: “donem suport
i diem que aquesta vegada
Podem es presentarà amb
una organització darrere,
que cuidarà i acompanyarà els territoris per fer uns
bons resultats”.
En acabar el procés de primàries, Podem la Llagosta ha
manifestat la voluntat d’establir relacions amb La Llagosta En Comú amb la possibilitat de fer una candidatura
conjunta. - J.L. Rodríguez

CULTURA

Acte per donar a conèixer dos
nous llibres d’autors locals
L’entitat local Resistencia Literia i la Biblioteca de la Llagosta muntaran el dia 12 de
febrer un acte per presentar
els nous llibres de dos escriptors de la Llagosta, els germans Ramos, Samuel i Pepe.
L’acte se celebrarà a partir de
les 19 hores a Can Pelegrí. El
nou llibre de Pepe Ramos es
titula Fidelitatis i el de Samuel

Ramos, Entremés. L’activitat,
que és oberta a tota la població, comptarà amb la presència dels dos autors.
D’altra banda, la Biblioteca
continua organitzant cada
dimecres a partir de les 18.30
hores l’Hora del conte, a càrrec de Puri Ortega, amb històries per als lectors i lectores
més petits.
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LA LLAGOSTA, CERCA DE CELEBRAR
SU 150 ANIVERSARIO
El espacio que hoy ocupa La
Llagosta se denominaba Cabanyes y las gentes que lo habitaban eran feligreses de la
parroquia de San Fausto de
Campsentelles desde que se
suprimió en 1504 la parroquia
de San Cebrián de Cabañes.
En este territorio se fueron
instalando en diferentes tiempos diversas masías que trabajaban esta planicie formada
por los aportes dejados por las
corrientes de agua que cruzan
nuestro municipio.
En el catastro de 1766 (el primero hecho tras el cambio
producido por el Decreto de
Nueva Planta después de 1714)
se nombra como lugar habitado el mas Vaquer (hoy conocido como Can Baqué) y que
constituye el resto conservado
más antiguo.
En el censo de 1860 del
municipio de Sant Fost de
Campsentelles y Cabanyes se
nombran en la antigua demarcación de Cabanyes (cuarto
cuartel de Sant Fost) 11 hogares. De ellos 5 están situados
entre el río Besòs y la montaña
(1 Can Torrens, 2 la casa del
ermitaño aneja a la ermita, 3
Can Torras, 4 Can Rovira y 5
Can Donadéu).
Los otros 6 están situados
entre el río y los límites con
Santa Perpètua (espacio que
hoy forma el municipio de La
Llagosta) y son: con el número 6 La casilla del ferrocarril
del Norte. Con el 7 Can Tisó,

luego conocido como Can Xiquet. Con el 8 La Llebre. Con
el 9 “Otra habitación” (sic)
señalando como morador a
Jaume Ricart. Con el número
10 Can Baquer y con el número 11 Casa Gil “Casot i Dalla”,
hoy Can Pere Gil.
Toda esta situación empezó a cambiar el año 1870. La
necesidad de roturar nuevos
espacios para la explotación
agrícola, el crecimiento de la
población general, añadido a
las condiciones económicas y
sociales de ese tiempo en España llevó a que en este espacio, donde se había mejorado
carretera y aparecido la vía
ferroviaria, fuera apareciendo
un núcleo de casas agrupadas.
Recuérdese que este año de
1870 era el segundo conocido
como el Sexenio Revolucionario o Sexenio Democrático.
Hacía dos años que Isabel II

había sido destronada. Fue el
año en que se nombró como
rey a Amadeo de Saboya.
Que empezaban a notarse los
efectos de la desamortización
religiosa mediante la cual se
vendieron las tierras que pertenecían a la Cartuja de Montealegre, entre ellas las de Sant
Fost y Cabañes.

Dos calles y edificaciones
El 17 de diciembre de 1870
entra en el Ayuntamiento de
Sant Fost una instancia presentada por Ramón Albiñana,
vecino de Terrassa, en la que
con plano incluido solicita
permiso para abrir dos calles
y edificaciones.
Empezó así a nacer el núcleo
que formó el barrio de La Llagosta, que dio cobijo a familias venidas del entorno para
trabajar el campo que antes labraban los payeses de las ma-

sías y sanear nuevos espacios
hasta entonces sin trabajar. Se
formaron las dos primeras calles que hoy conocemos como
Escoles y Sant Pau. La estructura de estas casas contaba
con tres espacios diferenciados: el dedicado a habitación,
al norte un espacio de corral y
cuadras y al sur el huerto.
En un escrito hecho por Jaime Brossa Reixach, maestro
con ejercicio en Sant Fost hacia finales de siglo XIX, dice:
“A mig camí entre Montcada
i Mollet, entre la Serra Marina i especialmente junt al turó
de la Malesa, tenen son estatge els pagesos que conreen la
comarca formen lo caserio conegut amb el nom de Barri de
la Llagosta, que pertany a Sant
Fost de Camsentelles. Quan
no existía encara la carretera
de Barcelona a Ribes, s’hi trovaren dues cases: Can Baqué
i l’Hostal de la Llebre i avui
s’hi aixeca un estol de casetes
blanques com un glop de llet”.
Resulta curioso el nombre de
este barrio y se ha intentado
buscar su origen sin conseguir dar una explicación convincente o definitiva. Pero
podría ofrecernos alguna
aclaración el encabezamiento del contrato hecho para la
construcción de la que ha venido considerándose la primera casa de ese barrio en la
calle Sant Pau número 18. Un
descendiente dice que ha perdido el documento pero presume recordarlo de memoria
y aún recalca algunas partes:
“En el término municipal de

San Fausto de Campsentelles,
partido judicial de Granollers,
paraje de Las Llagostas… una
porción de terreno de 6 cuarteras…”

Sin documentación
Resulta imposible contrastar o investigar en los archivos notariales de Granollers
pues toda la documentación
notarial desapareció tras los
incendios provocados por el
bombardeo de la población
durante la guerra del 1936.
Es, en cualquier caso, de aceptación general que la aparición
del barrio se inicia en 1870 por
lo que en 2020 se cumpliría el
150 aniversario de la aparición
del barrio que en 1936 daría
como fruto el municipio que
hoy constituye nuestro pueblo.
Sería de gran interés poder
contar en esa celebración con
un relato general de historia
local que fuera, de alguna manera, consensuado en su enfoque y que pudiera servir como
base para nuevos trabajos e
investigaciones y una herramienta para que los nuevos
vecinos conozcan el pasado de
su pueblo.
Todos estos datos han sido extraídos de la documentación
que se conserva en el Archivo Municipal de La Llagosta,
donde pueden encontrarse datos de interés para ir completando ese relato que podamos
reconocer como nuestra propia historia. Feliz aniversario.
José Luis Mediavilla
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L’ENTITAT

Què li sembla el servei que
ofereix la Biblioteca?

LIDIA PLANAS

MONTSE COBAS

AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS

PROMOVENT LA VIDA ACTIVA DE LA GENT GRAN

INMA TORRALBO

JOSÉ ALCOBA

JOSÉ M. MARTÍNEZ

ANTONIO RODRÍGUEZ

Si hi ha una entitat molt lligada al Casal d’Avis de la nostra
localitat és l’Agrupació de
Pensionistes i Jubilats de la
Llagosta, una associació amb
prop de 40 anys d’història
que treballa per oferir tot
un seguit d’activitats a les
persones grans de la nostra
localitat.
Els seus inicis van ser al local
de Santa Teresa, entre els
carrers de Brutau i d’Anselm
Clavé. Ara fa 25 anys que es
van traslladar al Casal d’Avis
de l’avinguda del Primer de
Maig.
El calendari d’actes que porta a terme l’entitat complementa la programació
d’activitats que organitza
l’Ajuntament.
L’associació
celebra les festes de Cap
d’Any, Carnaval i la Castanyada amb un sopar i un ball
que omple tota la sala gran
del Casal d’Avis.
Una altra de les activitats
destacada és la participació
a la Setmana Cultural de la
Gent Gran, habitualment
amb el ball que serveix per
tancar la programació.
Al llarg de l’any, l’entitat organitza cada diumenge ball
amb música en directe. Per
poder sufragar aquesta despesa, l’Agrupació fa diversos

sortejos cada setmana. Una
altra de les propostes que
ja fa temps que es porten
a terme són les excursions,
que tenen una molt bona
acollida. Una vegada al mes,
excepte al juliol i a l’agost, es
fa una sortida a algun lloc de
Catalunya.

La junta de
l’entitat està
formada en la
seva majoria per
dones
Des de fa pocs anys, la junta
directiva ha volgut agrair a
les persones sòcies la seva
vinculació a l’Agrupació
amb un aperitiu. Per poder
donar cabuda a tots els socis
i sòcies, l’aperitiu es fa en
tres torns, al juny, al juliol i
al setembre. A més, entre

totes les persones sòcies es
fa un sorteig de dotze packs
de viatges.
Per primera vegada, la junta
directiva està presidida per
una dona, Teresa Ventura.
Li acompanyen cinc dones
més i un home; la secretària,
Joaquina Ojeda; la tresorera, Maribel Alcalde; tres vocals dones i un vocal home.
La junta directiva, a més,
compta amb un bon nombre
de persones que col·laboren
en l’organització de les activitats.
El principal objectiu de
la
junta
directiva
de
l’Agrupació de Pensionistes
i Jubilats de la Llagosta és
continuar oferint activitats
d’oci i culturals a la gent
gran de la nostra localitat.
Un dels reptes és poder fer
una programació que atregui tant a persones grans
molt actives com aquells de
més edat que busquen coses
més tranquil·les. - Xavi Herrero

FITXA
Any de fundació: 1980
Nombre de socis: 785
Correu electrònic: casaldavislallagosta@gmail.com
Adreça: avinguda del Primer de Maig, 32-34
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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

1988. Accés nord a la Llagosta.
Fotografia feta des de l’entrada a la Llagosta per l’accés nord. A l’esquerra,
la carretera nacional 152, que recorria i partia el nucli urbà (avinguda
de l’Onze de Setembre) i al centre de la imatge, el carril lateral existent
aleshores.
Cal destacar les grans diferències que es podrien observar comparada
amb una panoràmica actual del mateix lloc.
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.

08centvint
Edita: Ajuntament de la Llagosta
Dipòsit legal: B-15.392-2013
Coordinació: Juanjo Cintas

08centvint no es responsabilitza de les opinions publicades en
aquesta secció i es reserva el dret de no publicar aquelles cartes que
atemptin contra persones o institucions.

Redacció: Unitat d’Imatge i Comunicació (Xavi Herrero, José Luis
Rodríguez Beltrán i Juanjo Cintas)
Disseny gràfic: Celia Pérez i Carlos Gracia
Assessorament lingüístic: Oficina Local de Català
Impressió i Publicitat: Gestió Publicitària Local SCCL (tel. 654 36 89 74)
Distribució: Ajuntament de la Llagosta Tiratge: 6.500 exemplars
Web: 08centvint.cat Twitter: @08CENTVINT

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

Facebook: facebook.com/08CENTVINT. E-mail: 08centvint@llagosta.cat

Tancament d’aquesta edició: 9.30 h del 30 de gener

16

CULTURA

Grups Municipals
Partit dels Socialistes de
Catalunya

www.08centvint.cat

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

08centvint

I

Febrer 2019

Ciutadans

LA LLAGOSTA PROGRESA

I TOT SEGUEIX IGUAL

REBELIÓN CONTRA LA SUCIEDAD

Antes de empezar este artículo, quisiéramos enviar
un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a
la família de la víctima del incendio de Plaza Catalunya. Enviar también mucho ánimo a todas las familias que han tenido que estar fuera de sus casas
durante muchos días debido al incendio. Deseamos
que los trabajos acaben lo antes posible y podáis
entrar a vivir de nuevo a vuestros hogares.
Es verdad que el año ha empezado con una mala
noticia, pero nosotros seguimos trabajando para
que el pueblo mejore día a día. Podemos ver como
han empezado las obras de mejora de los parques
infantiles, que estará terminada en 10 semanas.
También iniciaremos esta semana las obras de mejora de Plaza Catalunya, en dos semanas empezarán
las obras de la parada de Bus encima del puente de
la Riera Seca. Además esta pasada semana y como
hacemos una vez al año, hemos asfaltado calles
para tapar muchos de los agujeros que habían en
nuestro pueblo, sin ninguna duda, con los socialistas el pueblo mejora.
Este sábado 2 de Febrero a las 12 haremos en el INS
Marina una asamblea abierta donde haremos la
presentación de nuestro Alcalde Óscar Sierra como
candidato a las elecciones municipales y contaremos con la presencia de Miquel Iceta. Os invitamos
a venir y participar.

Ja han passat 10 mesos des de que es va aprovar
una pròrroga més que irregular per donar un servei
bàsic a la ciutadania. Un servei que hauria de ser
PÚBLIC.Parlem del servei de l’aigua. 10 mesos després, seguim sense saber res i sense que el govern
actual prengui una decisió al respecte. Quasi 2 anys
després de que ﬁnalitzés el contracte amb SOREA,
seguim enriquint a aquesta empresa i seguim sense
poder controlar els talls de subministre de famílies
en situació de vulnerabilitat. Ara sí creiem que, per
ﬁ, ja estan enllestits tots els informes tècnics de valoració del tipus de gestió. S’ha de prendre la decisió
política. Els informes són favorables a gestionar de
manera mixta, mitjançant una cooperativa, per a poder recuperar el control total el més aviat possible.
Hem de donar el pas com a poble, volem RECUPERAR un servei perdut gestionat per una empresa
privada! El nostre grup municipal ho té clar, no podem perdre aquesta oportunitat. Reiterem el nostre
suport al govern actual per emprendre el camí més
sensat i més beneﬁciós pel poble de La Llagosta. Altres municipis ja ho han fet, com Terrassa, Manresa o
Montornés del Vallès.
Preguem al govern local, en concret, a l’Alcalde Óscar Sierra, que, sense més dilació inici el procés de
recuperació de drets i puguem tenir un servei públic
de l’aigua de qualitat.

Poner de maniﬁesto el estado en el que se encuentra
el municipio respecto a la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos. Un tema que lamentablemente preocupa a los vecinos un problema que
no es nuevo, pero sí se ha ido acrecentando en los
últimos años. Aún así, los dirigentes políticos locales han seguido mirando para otro lado mientras las
aceras ennegrecen, las paredes se llenan de Tags,
el mobiliario urbano se destroza, papeleras rotas al
igual que los contenedores, viejos y malolientes y la
basura se sigue acumulando en la vía pública también por el incivismo de algunas personas. Como
algunas calles y aceras de la Llagosta huelen a orines
y con excremento perros y de palomas, solo se limpian algunas zonas y el resto del pueblo para cuando su limpieza. Parece que al equipo de gobierno no
le preocupa si se realiza la limpieza adecuadamente
sólo les preocupa la estética y lo que no se ve mucho
para que limpiarlo, y que los vecinos les digamos
que está sucio o roto cuando ellos deberían verlo y
poner medidas y solucionarlo. ¿Y qué decir del estado que presentan los parques y jardines? Pues eso,
más de lo mismo dejadez, aunque ahora algunos se
van a hacer nuevos, esperemos que los que no hagan nuevos se reparen, se limpien y se pongan en
condiciones para que nuestros pequeños disfruten
de ellos.

Partit Popular

Esquerra Republicana
de Catalunya

NUEVA VIEJA POLÍTICA

EL NOSTRE CONDOL I SUPORT

El nuevo año ha empezado en La Llagosta y, con
él, algunos de los grupos municipales de nuestro
municipio han tomado consciencia que estamos
a punto de agotar la legislatura. Han sido cuatro
años de trabajo intenso para construir dinámicas de
trabajo que favorezcan la recuperación económica
de nuestro pueblo y el mantenimiento de nuestras
infraestructuras. Ha sido una legislatura que
entendemos como realista, con un presupuesto
sobre el que se ha querido optimizar cada euro
que sale de los bolsillos de los y las llagostenses, y
con una ﬁrme voluntad de hacer participes a estos
de su ejecución. No obstante, aquellos garantes de
la “nueva política” pueden no llegar a entenderlo
de la misma manera. La oposición, debe ser un
instrumento de garantía y control de la pluralidad
democrática. No obstante, algún grupo municipal
parece más preocupado en la retórica vacía que en
la práctica diaria. ¿Es eso lo que podemos esperar de
los llamados partidos del “cambio”? Gestionar el día a
día requiere de pactos y consensos amplios, aunque
tengamos que llegar a modiﬁcar nuestro punto de
partida inicial. Pluralidad, diálogo y apertura son
valores positivos en política, mientras que la crítica
vacía, sin dar alguna alternativa factible no. Hechos
y no palabras. En eso estamos.

En primer lloc voldríem des d’aquestes línies i en
nom de ERC-La Llagosta, donar el nostre condol a
la família de la persona morta en el tràgic incendi
del passat 5 de gener, així com el nostre suport als
ferits i a les famílies afectades per aquest incendi i
pels últims que s’han produït aquest mes de gener
al poble. Desitgem que molt aviat la vida de totes les
famílies afectades pels incendis torni a la normalitat.
En altre ordre de coses, voldríem posar de manifest
la passivitat de l’equip de govern (PSC-PP-PDCAT)
en torn al tema del subministrament d’aigua. El
contracte d’explotació del servei d’abastament
d’aigua de 20 anys per part de SOREA va expirar fa 2
anys (març 2017), i a hores d’ara i gairebé exhaurida
la legislatura, seguim sense una actuació clara per
part de l’equip de govern en quant al futur model de
gestió, a qui beneﬁcia aquesta situació? és evident
que a SOREA, que porta 2 anys de pròrroga en el
servei i que augmenta els seus beneﬁcis industrials.
A qui perjudica? donçs a tots els consumidors de
La Llagosta, segons l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), la tarifa dels municipis amb gestió privada és
un 25% més cara (de mitjana) que la dels de gestió
pública… i a causa d’aquesta innació política anem
camí d’un 3° any de pròrroga amb SOREA.

Partit Demòcrata Europeu
Català

Aquesta formació no ha facilitat cap text en aquesta
ocasió.
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se celebrarà el 14 d’abril
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ATLETISME

José Gámez es proclama
subcampió de Catalunya
de cros màster per equips

L’Ajuntament obrirà l’1 de febrer el període d’inscripció per participar en la 32a
edició de la Cursa Popular Els 10 de la Llagosta. La cursa se celebrarà el 14 d’abril
amb sortida i arribada al carrer de l’Estació. El circuit serà el mateix dels darrers
anys i hi haurà cursa de cinc i de deu quilòmetres. Els primers classificats rebran
premis i tots els participants tindran la bossa del corredor.
La 32a Cursa Popular Els 10
de la Llagosta tindrà lloc el 14
d’abril amb l’organització de
l’Ajuntament. Les curses per
als atletes adults de cinc i deu
quilòmetres començaran a les
10 del matí amb sortida i arribada al carrer de l’Estació, al
costat del Centre de Formació
de Persones Adultes.

José Gámez, primer per l’esquerra. FOTO: Club Atlètic Mollet

Les inscripcions es
poden fer al web de la
Cursa Popular Els 10
de la Llagosta
Sortida de la Cursa de l’any passat.

Les minicurses donaran inici a les 9.15 hores. Hi haurà
una prova de 400 metres, una
de 1.000 metres i una altra
de 1.500 metres, depenent de
l’edat dels participants.
Les inscripcions es podran fer
a partir de l’1 de febrer a la pàgina web de la Cursa Popular
de Els 10 de la Llagosta (www.
els10delallagosta.com). De l’1
al 28 de febrer, el preu serà
de 13 euros per a la cursa de
deu quilòmetres i de 10 per a
la cinc. De l’1 al 31 de març,
s’haurà de pagar un euro més,

i de l’1 al 11 d’abril, dos euros
més. També hi haurà la possibilitat d’inscriure’s el mateix
dia de la Cursa, sempre que
no s’hagin apuntat abans 500
persones, que és el límit que
s’ha marcat l’organització. El
dia 14 d’abril, la inscripció
costarà 18 euros per a la cursa
de deu quilòmetres i 15 per a
la de cinc.
La inscripció per a les minicurses, al preu de quatre euros, es podran fer fins a l’11
d’abril al web de la cursa o

presencialment al Forn de Pa
Ribas, situat a l’avinguda del
Primer de Maig de la Llagosta.
Hi haurà premis per als tres
primers classificats de totes
les categories tant masculins
com femenins. A més, rebran
obsequis el primer atleta local de les curses de cinc i deu
quilòmetres masculí i femení.
Tots els participants rebran la
bossa del corredor i podran
consultar el seu temps en una
pantalla digital després de la
cursa. - Juanjo Cintas

L’atleta
llagostenc
José
Gámez s’ha proclamat subcampió de Catalunya de cros
per equips en categoria màster 45 i 50 anys amb el Club
Atlètic Mollet. L’atleta de la
nostra localitat va participar
el 20 de gener amb l’entitat
molletana al Cros de Caldes de Malavella, que va ser
el Campionat català màster
oficial per a la Federació Catalana d’Atletisme.
Gámez va acabar en el setzè
lloc de la classificació general del màster 50 anys amb
un temps de 16 minuts i 57
segons. El recorregut era de
quatre quilòmetres i mig. El
llagostenc es va veure limitat
per problemes físics i no va
poder optar a la victòria de la
seva categoria. Tot i això, va

ajudar a l’equip molletà a pujar al segon lloc de la categoria
45 i 50 anys.

Medalla inesperada
“Estic molt satisfet del temps
aconseguit, tenint en compte que tinc limitacions per
diverses lesions”, ha explicat
José Gámez. L’atleta llagostenc
ha remarcat que “el subcampionat no era esperat, no teníem preparat res, però estem molt contents de sumar
aquesta medalla de plata”.
El Club Atlètic Mollet va acabar el Campionat de Catalunya màster de cros al segon
lloc amb 34 punts. El podi es
va completar amb el primer
lloc del Granollers i el tercer
dels Lluïsos de Mataró. - José
Luis Rodríguez Beltrán
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FUTBOL SALA LES LLAGOSTENQUES VAN CEDIR LA JORNADA PASSADA LA PRIMERA PLAÇA

BÀSQUET

El CD la Concòrdia rebrà
dissabte la visita del líder

Continuen les jornades
d’inclusió esportiva

El Club Deportivo la Concòrdia va empatar dissabte a dos
gols a la pista de l’Intersala
Promises en el primer partit
de la segona volta de la lliga
al grup 2 de la Segona Divisió
espanyola. Al descans, les de
Dani Mosteiro guanyaven per
1 a 2 amb dos gols de Villa.
A la segona part, el conjunt
de Saragossa va aconseguir
l’empat definitiu. És el segon
empat seguit per a l’equip llagostenc, que la jornada passada va cedir el liderat al Xaloc
d’Alacant.

A dos punts del líder
Les alacantines sumen 38
punts, dos més que la Concòrdia. Precisament, dissabte, a
les 17.30 hores, el conjunt llagostenc rebrà la visita del Xaloc d’Alacant i tindrà la possibilitat de recuperar el liderat.
El CD la Concòrdia havia acabat la primera volta del campionat de lliga al grup 2 de la
Segona Divisió espanyola com
a líder amb 35 punts, empatat
amb el segon, el Xaloc d’Alacant.
En la primera volta, l’equip
que entrena Dani Mosteiro ha

Alba, amb la pilota, en el partit contra l’Avenida Alagón.

guanyat onze partits, n’ha empatat dos i n’ha perdut dos. La
Concòrdia ha marcat 57 gols i
només n’ha rebut 28.
Les de la nostra localitat van
empatar la jornada anterior a
quatre gols a la pista del tercer
classificat, l’Eixample. El partit va ser força igualat i amb
moltes alternatives. Al descans, la Concòrdia dominava per 1 a 3, però, a la segona
part, l’Eixample li va donar la
volta al marcador.
Les llagostenques van arriscar
amb portera-jugadora i van
empatar. A falta de cinc segons, Domi va disposar d’un
doble-penal, però va xutar

fora. Els gols de la Concòrdia
els van marcar Cris, Alba i
Domi (2).
En el darrer partit disputat a
casa, la Concòrdia va derrotar l’Avenida Alagón per 6 a
1. Les jugadores de Dani Mosteiro no van tenir cap problema per golejar un dels equips
més fluixos del grup. Al minut
5, Villa va fer l’1 a 0. Un minut després, Domi va marcar
el 2 a 0. L’Avenida Alagón va
aprofitar una errada defensiva
per retallar distàncies. Abans
del descans, Alba va marcar
el 3 a 1. A la segona part, van
marcar Domi, de penal, Sonia
Blanco i Cris. - Juanjo Cintas

HANDBOL ELS DOS SÈNIORS DELS CLUBS LLAGOSTENCS LLUITEN PER L’ASCENS

El Joventut Handbol i el
Vallag, en llocs de play-off
Els conjunts sèniors de
l’Handbol Club Vallag i del Joventut Handbol, que militen al
grup A de la Tercera Catalana,
lluiten per pujar de categoria.
En aquests moments, els dos
equips estan situats en zona
de play-off d’ascens. El Vallag
és el quart classificat amb 17
punts, mentre que el Joventut
Handbol és cinquè amb 15
punts. Al final de la primera
fase, pujaran directament els
tres primers classificats, mentre que els quatre següents
disputaran el play-off. El líder
destacat és el Sant Vicenç B

amb 26 punts; la Salle Bonanova Atlètic és segon amb 20
i el Manyanet B, tercer amb 17.

Dues victòries
La jornada passada, el sènior
del Vallag va guanyar la Salle
Bonanova Atlètic per 25 a 24.
Els de Javi Iglesias van fer una
gran primera part tant en atac
com en defensa i van arribar
al descans amb un avantatge
de sis gols (16-10). A la segona
part, els visitants van intentar
la remuntada, però els llagostencs van resistir i van sumar
un triomf molt important.

Aquest cap de setmana, el
Vallag rebrà la visita del Manyanet B i tindrà l’oportunitat
de situar-se en zona d’ascens
directe.
Per la seva part, el sènior del
Joventut Handbol va guanyar
el cap de setmana passat per
22 a 25 a la pista del Sabadell B
en un partit força irregular. El
triomf permet als de Xavi Canalejas mantenir la bona ratxa
de les darreres jornades. El Joventut Handbol jugarà ara a la
pista del Vilanova i la Geltrú,
que és el cuer amb només cinc
punts. - Juanjo Cintas

L’alumnat de sisè de l’Escola
Joan Maragall va participar
el 22 de gener en la segona
jornada d’inclusió esportiva d’aquest curs organitzada
per l’Ajuntament. L’activitat va anar a càrrec del Club
Basquetbol Team Building
Values i de Global Basket i es
va desenvolupar al Complex
Esportiu Municipal El Turó.
El matí esportiu va començar
amb diversos jocs per practicar amb l’ús de la cadira de
rodes i per fer que els nois i les
noies prenguin consciència
de la necessitat de jugar i viure plegats amb persones que
tenen capacitats diferents.

Després dels jocs, membres
dels dos clubs de bàsquet van
fer una petita demostració i,
tot seguit, va ser el torn dels
infants, que van estar jugant
diversos partits de bàsquet
inclusiu. A les jornades d’inclusió esportiva participen
les quatre escoles de Primària
de la nostra localitat. El 22 de
gener va ser el torn del Joan
Maragall; al desembre passat
va participar l’alumnat de la
Safa; al mes de febrer ho farà
l’Escola Gilpe i, a l’abril, Les
Planes. Aquest és el tercer any
que l’Ajuntament organitza
aquesta iniciativa d’inclusió
esportiva. - Xavi Herrero

JUDO

El Judo la Llagosta, a la
Copa d’Espanya cadet A

Dos membres de l’Associació Esportiva Karate-Judo la Llagosta, Paula Bienvenido i Kaisan Molina, van participar el 19 de
gener en la Copa d’Espanya cadet A a la localitat basca d’Hondarribia. Els dos esportistes van completar una gran actuació
i es van quedar a només un combat de la medalla de bronze.
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FUTBOL SALA ELS JUGADORS DE JUAN CARLOS GARCÍA OCUPEN LA NOVENA POSICIÓ

FUTBOL

El FS Unión Llagostense juga
diumenge contra el tercer

El Viejas Glorias acaba
vuitè la primera volta

El primer equip del Fútbol
Sala Unión Llagostense va empatar diumenge (1-1) a la pista del Montsant Sala 5. Marc
Navajas va fer el primer gol al
minut 13. Durant la primera
part, els de Juan Carlos García
van disposar de diverses ocasions, però no les van aprofitar
i, al descans, es va arribar amb
el resultat de 0 a 1.
La segona part va ser més
igualada. El Montsant Sala 5
va empatar al minut 27. Després d’aquesta jornada, el conjunt llagostenc és novè a la
Lliga Nacional amb 17 punts,
Diumenge, jugarà a casa contra el Bigues, que és el tercer
classificat amb 31 punts.
La jornasda anterior, el FS
Unión Llagostense va començar la segona volta de la lliga
amb una derrota per 2 a 3
contra el Futsal Dante. Els llagostencs van perdonar massa

Ferran intenta driblar un jugador del Betània Patmos.

davant de la porteria rival,
mentre que els visitants van
estar força efectius.
Al minut 2, Edgar va marcar
l’1 a 0 després de recuperar
una pilota en defensa i culminar amb encert una acció
individual. Poc després, va
debutar aquesta temporada
David Soria. Al minut 12, el

Dante va empatar i, un minut
després, Óscar Cubero va fer
el 2 a 1.
A la segona part, els llagostencs van tenir moltes
ocasions, però no les van materialitzar. Al minut 12, els locals es van fer un gol en pròpia
porta i, al minut 17, el Dante
va marcar el 2 a 3. - J. Cintas

PETANCA L’EQUIP LLAGOSTENC HA ACONSEGUIT EL TRIOMF EN TOTES LES JORNADES

El Club Petanca la Llagosta
femení guanya la lliga
El sènior femení del Club Petanca la Llagosta ha guanyat
la lliga al grup 3 de la Quarta
Divisió Catalana i ha aconseguit l’ascens. La temporada
2018-2019 ha estat impecable
amb un ple de victòries després de guanyar els 18 partits
de la campanya, amb un total
de 54 punts. La darrera jornada va tenir lloc diumenge,
amb victòria a casa contra el
Trafalgar.
L’equip femení llagostenc va
celebrar l’ascens a finals de
desembre després d’imposar-se a la pista del segon classificat, el Parets, per 4 a 5. “Va
tenir més èpica guanyar allà.
Vam ser campiones contra
les segones quan encara faltaven per jugar quatre jornades. Després vam anar a la
Llagosta per celebrar el títol

El Club Deportivo Viejas Glorias ha acabat la primera volta
del campionat en vuitena posició. Els llagostencs sumen
29 punts, deu menys que el
líder, l’Argentona.
En el darrer partit de la primera volta, disputat el cap
de setmana passat, el Viejas
Glorias va perdre al camp del
cuer, el Sistrells, per 1 a 0. El
proper cap de setmana, els llagostencs jugaran a casa contra
la Peña Madridista Iluro, que
ocupa la penúltima posició.

Destitució de l’entrenador
Ara fa unes setmanes, el CD
Viejas Glorias va decidir acomiadar l’entrenador Manuel
Iglesias per discrepàncies en
la gestió esportiva. El tècnic
de l’equip llagostenc va rebre
la comunicació el 14 de gener
després d’una reunió de la
junta directiva del club.
L’acomiadament ha estat la
resposta a una discussió entre Iglesias i un dels jugadors
de la plantilla, que demanava
canvis a l’equip durant la segona part del partit del 12 de
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gener contra la Mataronesa.
Mitja hora abans d’acabar el
partit i a causa d’aquesta discussió, el tècnic llagostenc va
marxar. El Viejas Glorias va
acabar guanyant el duel (1-0)
amb un gol de José Antonio
Fernández al tram final. “El
problema recau que el tècnic
és molt competitiu, però tots
els jugadors volen i han de
jugar; som veterans”, explica
el president, Alonso Rodríguez, que remarca: “la decisió
va ser presa per la directiva
i ha estat per discrepàncies
esportives”.
Manuel Iglesias dirigia el Viejas Glorias des del començament d’aquesta temporada i
l’objectiu ha estat sempre salvar la categoria. Iglesias deixava l’equip en setena posició
amb 28 punts, a sis dels llocs
d’ascens.
“Vaig marxar del partit perquè durant la discussió em
van faltar el respecte”, ha remarcat el tècnic. “Jo faig els
canvis amb un criteri esportiu”, destaca Iglesias. - José
Luis Rodríguez

BOXA

Equip femení del Club Petanca la Llagosta.

a la nostra pista”, explica la
capitana de l’equip llagostenc,
Tina Raya. “Estem molt satisfets amb la temporada que
han fet les jugadores. L’objectiu ja era pujar”, ha dit un
dels vocals de la directiva, Julián Penco.
L’entitat va crear la secció femenina a finals de la tempo-

rada passada i en aquesta primera campanya han assolit
el primer ascens. La plantilla
està formada amb jugadores
amb experiència a la màxima
categoria catalana. L’objectiu més immediat és disputar
la fase prèvia del Campionat
d’Espanya i el Campionat de
Catalunya. - J.L. Rodríguez

La Llagosta acull una
MRUQDGDGHWHFQLͤFDFLµ
El Poliesportiu Antonio García Robledo serà la seu dissabte, dia 2 de febrer, d’una jornada de tecnificació de boxa.
L’activitat anirà a càrrec de
José María Guerrero, esportista de la Llagosta i exboxejador professional. L’activitat
començarà a les deu del matí

amb una acció de defensa personal per a dones.
A les 10.45 hores, està previst
fer una activitat de boxa per
a tothom sense contacte físic.
Es recomana als participants
portar material de boxa. La
jornada es desenvoluparà fins
a la una del migdia. - J.C.

Transparència municipal
Inversions a la via pública

L’espai públic és de tots i cal cuidar-lo i millorar-lo
perquè tothom el pugui gaudir.
L’Ajuntament de la Llagosta ha invertit en el mandat 20152019 més d’1.438.000 euros per millorar la via pública.
S’han fet obres destacades, com la de la rotonda de la riera
Seca, la renovació de la vorera d’un tram del carrer de l’Estació
o les obres de millora de la plaça de Catalunya, que aviat
començaran. Aquests projectes han estat subvencionats per
la Diputació de Barcelona. Però a banda de les grans obres,

s’han fet altres per eliminar barreres arquitectòniques,
millorar voreres, passos de vianants, asfaltat dels carrers, etc.
També s’han instal·lat nous bancs i papereres i s’ha millorat
l’enllumenat públic amb nous sistemes d’il·luminació led.
L’arbrat del municipi també s’ha de mantenir en bon estat
de salut. Per això, hem fet un programa de poda anual i, per
primera vegada, hem podat els plataners del passeig de
l’Onze de Setembre i la plaça de la Sardana. S’han tret de la
via pública els arbres malalts que suposaven un perill i s’han
plantat arbres nous.

En aquestes pàgines fem un resum de les actuacions fetes a la via pública durant el mandat 2015-2019.
La major part dels projectes estan executats i altres estan pressupostats i es faran aviat.

ENLLUMENAT PÚBLIC
Nova il·luminació a vies com:
• L’avinguda de l’Onze de Setembre.
• Plaça d’Antoni Baqué.
• Carrer de Vic.
• Camí de Can Donadéu, entre d’altres.

Inversió: 67.595 €

JARDINERIA
• Renovació d’arbrat a diversos carrers, majoritàriament
substitució d’arbres malalts.
• Ornamentació i jardineres.
• Poda anual (uns 1.000 exemplars cada any) i extraordinària:
Plaça de la Sardana i l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Inversió: 143.685 €

REPARACIÓ I AMPLIACIÓ DE VORERES
• 322 metres quadrats de voreres reparades i
ampliades a tot el municipi.
• Reparació de passos de vianants traient barreres arquitectòniques.

Inversió: 168.030 €

ASFALTATGE
Diversos carrers:
• L’avinguda de l’Onze de Setembre.
• Pintor Fortuny.
• Verge de Montserrat .
• Pintor Sert.
• Asfaltatge de l’aparcament de darrere
de la plaça de Pere IV.

Inversió: 174.499 €
SENYALITZACIÓ VIÀRIA
• Repintat de passos de vianants.
• Senyalització de les zones escolars.
• Pintat d’estacionaments per a motocicletes en diverses zones.

Inversió: 18.321 €

MOBILIARI URBÀ
• Instal·lació de 115 noves papereres
fetes amb materials reciclats.
• Col·locació de més de 150 bancs fets
amb plàstics reciclats que són molt
més resistents.

Inversió: 53.141 €

ALTRES OBRES
• Pista esportiva al Parc Popular.
• Pista esportiva a la plaça d’Anne Frank.
(Properament)
• Renovació de vorera i canonada d’aigua
del carrer de l’Estació.
• Reforma rotonda d’accés a la Llagosta
(Riera Seca).
• Reforma plaça de Catalunya.
(Properament)
• Quiosc-bar Parc Popular. (Properament)
• Nova parada de bus i marquesines.
(Properament)
• Gos Parc.
• Col·lector passatge Pedrosa.
• Impermeabilització Pablo Picasso i Pere IV.

Inversió: 812.975 €

MAPA INTERACTIU
Pots consultar el mapa interactiu amb tota la informació actualitzada
de les actuacions a la via pública escanejant el codi QR o a l’adreça
web: https://www.llagosta.cat/mapa

Agenda
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 560 39 11

OAC

93 560 39 11

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

112

Bombers

112

Mossos d’Esquadra 112
Policia Local

93 574 08 08

CAP la Llagosta

93 574 98 10

Urgències

93 574 92 66

CatSalut Respon 061
Can Pelegrí

93 545 15 40

Biblioteca

93 545 15 41

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

93 574 27 46

Nou Casal

93 574 29 19

CEM El Turó

93 545 15 50

Centre Cultural

93 545 15 60

Deixalleria

93 544 85 81

Sorea (aigua)

93 574 27 68

Taxis (dia)

93 560 33 63

(nit)

630 88 12 50

Febrer
INSCRIPCIONS A LA CURSA POPULAR DE LA LLAGOSTA.
A partir de l’1 de febrer al web de la
cursa, www.els10delallagosta.com.
La cursa se celebrarà el diumenge
14 d’abril a les 10 h.
El mateix dia tindran lloc les
minicurses. En aquest cas les
inscripcions també es poder fer al
Forn Ribas.
Més informació a la pàgina 17.

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.
TALLER PRÀCTIC DE DEFENSA
PERSONAL FEMENINA.
Per participar en aquest taller
gratuït, cal inscriure’s prèviament.
De 10.30 a 12.30 h.
Escola d’Arts Marcials Okinawa,
carrer de Santa Teresa, 18.

www.08centvint.cat

9 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL.
Amb la participació del Centro
Cultural Andaluz de Mataró, el
Rincón Extremeño de Badalona
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.

13 l dimecres
PASSEJADA GENT GRAN.
Sortida a Barberà del Vallès. Nova
sortida del Cicle de passejades
per a la gent gran que ofereixen
l’Ajuntament de la Llagosta i la
Diputació de Barcelona.
Tot el dia.
Inscripcions al Casal d’Avis.

15 l divendres
CONCERT.
Els conjunts i les corals de l’Escola
Municipal de Música oferiran un
concert obert a tota la població.
A les 18.30 h, al Centre Cultural

16 l dissabte
FESTA DE SANT VALENTÍ.
Festa i ball amb música en directe.

08centvint

Cal reserva prèvia. Les persones interessades a assistir-hi poden trucar
al telèfon 615 92 17 33 (Alicia).
Aforament limitat.
A les 20.30 h, al Centre Cultural.
La Llagosta Club de Ball.

23 l dissabte
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
JUDO INFANTIL I CADET.
A partir de les 8 h, al Complex
Esportiu Muncipal El Turó.
Federació Catalana de Judo i
Disciplines Associades.
INTERCANVI CULTURAL.
Amb la participació del Centro
Cultural Andaluz “Perro de Paterna”
de Barcelona 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.

24 l diumenge
REHABILITAR CAN BAQUÉ.
A les 12 h, al Centre Cultural.
Fórum de Debate Llagostense, en
coordinació amb SOS Can Baqué la
Llagosta.

I

Febrer 2019

PORTES OBERTES
CENTRES ESCOLARS
INFANTIL I PRIMÀRIA
• Escola concertada Gilpe.
Divendres 8 de febrer i 22 de
març, de 9.30 a 12.30 h i de
15.30 a 17.30 h.
• Escola Joan Maragall.
Dimecres 6 de març, a les
9.15 h i a les 15.15 h.
• Escola Les Planes.
Divendres 22 de març, a les
9.30 h i a les 15.15 h.
• Escola SAFA.
Dimecres 27 de març, a les
17.30 h i dissabte 30 de març,
a les 11 h.
SECUNDÀRIA
• Institut Marina
Dimecres 20 de març, a les
18 h.
• Centre de secundària concertat Balmes.
Dimecres 27 de març, a les
17.45 h.
PRIMER CICLE INFANTIL
• Escola Bressol Niu Blau.
Dissabte 9 de març, d’11 a
13 h.
• Escola Bressol Municipal
Cucutras.
Dilluns 11 de març, a les 9.30 h,
a les 15.30 h i a les 17.30 h.
ADULTS
• CFA (Centre de Formació
d’Adults).
Dimecres, 27 de març, d’11 a
13 h i 3 d’abril, de 17 a 19 h.
ALTRES
• Escola Municipal de Música.
Dijous 28 de març, a les 18.30 h.

Agenda
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
FEBRER
Dimecres, dia 6
CLUB DE LECTURA.
Nuestra casa en el árbol, de
Lea Vélez.
A les 16 h

Dimecres, dia 13
VIDEOFÒRUM.
La forma del agua, pel·lícula
guanyadora de diversos Oscars
del director mexicà Guillermo
del Toro.
A les 16 h

Dimecres, 27
L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h

GRUP DE CONVERSA EN
CATALÀ.
Per a persones interessades a
practicar català.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h.

L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h
Dissabte, dia 16
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA.
Animalons de música i sucre, a
càrrec d’Un conte al sac.
A les 12 h
L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h
Dimarts, dia 12
PRESENTACIÓ DE LLIBRES.
La Biblioteca i Resistencia
Literaria portaran a Pepe
Ramos, que presentarà
Fidelitatis, i Samuel Ramos,
amb el seu llibre Entremés.
A les 19 h

Dimecres, dia 20
XERRADA.
Actuacions concretes de
consciència ambiental i
responsabilitats socials, a càrrec
d’Óscar Rodríguez.
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.

MARÇ
Dimecres, dia 6
CLUB DE LECTURA.
Del color de la leche, de Nell
Leyshon.
A les 16 h
L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h
(Activitats subjectes a possibles
canvis o modificacions. Adreceuvos a la Biblioteca o consulteu
el blog bibliotecalallagosta.
blogspot.com per conèixer la
informació més actualitzada.)

Fins al 26 de març
TALLER CREATIU.
Es treballa teatre, poesia i
narrativa simultàniament,
impartint tècniques i
coneixements a les persones
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
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Farmàcies
de guàrdia
31 gener
VILA
1 - 7 febrer
CALVO SÁNCHEZ
8 - 14 febrer
BOTET NADAL
15 - 21 febrer
CARRERAS ARBAT
22 - 28 febrer
VILA
1 - 7 març
CALVO SÁNCHEZ
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

Ariadna Muñoz
Ariadna Muñoz, de 15 anys, és doble campiona
d’Espanya d’handbol amb Catalunya. Fa dos anys
va guanyar l’estatal infantil a Blanes i, a principis
del gener, va proclamar-se campiona cadet a
Valladolid després que la selecció catalana guanyés
la final contra Galícia per 38 a 24.

“M’agradaria
jugar a la màxima
categoria de
l’handbol ”
En primer lloc, felicitats.
Sembla que la final va ser
un partit plàcid.
Gràcies. La veritat és que sí,
ho vam passar molt bé i als
darrers minuts vam poder
tastar i gaudir de la victòria.
Tot i que vam donar-ho tot
fins al final per aconseguir
guanyar. A la primera part el
duel va ser igualat, però vam
poder marxar al descans amb
quatre gols d’avantatge. A
la represa, vam sortir encara
més motivades i vam lluitar
per la victòria fins al final.
Jugues de pivot, com vas
viure la final?
Vaig jugar un total de 20
minuts durant la final i vaig
gaudir molt dins de la pista
i a la banqueta, animant les
meves companyes.
El Campionat d’Espanya va
tenir lloc a Valladolid, com
va ser l’experiència?
En primer lloc, la convivència
entre companyes ha estat
molt bé. Després dins de la
pista ha estat molt bé perquè
ens hem esforçat moltíssim:
hem fet entrenaments, hem
vist vídeos dels equips rivals

per estudiar les contràries,...
Finalment, tot això ha tingut
la seva recompensa.

“La medalla d’or
suposa que pots
arribar als teus
límits i assolir la
teva recompensa”
Vau guanyar tots els partits
excepte el primer, empat
contra Andalusia. Va ser el
rival més complicat?
Sí, perquè el primer partit ens
va agafar un pel nervioses. A
més, era el primer compromís
i Andalusia té molt bones
jugadores. Vam empatar
el primer partit contra les
andaluses i va ser com treure’t
un mort de sobre. Andalusia
dona molta canya i, quan va
acabar el primer partit, va
ser d’una felicitat total. En
semifinals, les vam guanyar.
Com va ser la celebració?
En realitat va ser brutal al
vestidor, totes a la dutxa amb
els entrenadors. Va ser un dia

intens, perquè després de
guanyar un dilluns, havíem
de tornar en autocar fins a
Barcelona. Vam sortir a les sis
de la tarda i vam arribar a prop
de les tres de la matinada.
Què
suposa
aquesta
medalla d’or?
Suposa que després de lluitar
tant i fer tants sacrificis per
l’handbol, cada dia, doncs
pots arribar als límits i tens
una recompensa.
De qui et recordes?
Sobretot dels familiars que ja
no estan aquí.
Quines diferències has
notat, entre l’estatal de
Blanes i Valladolid?
Blanes va ser una mica més
diferent, perquè era el meu
primer campionat. Va ser la
primera vegada que disputava
un estatal i desconeixia com
seria l’ambient. En canvi a
Valladolid era el meu segon
estatal i vaig gaudir més.
L’ambient ja el tenia vist de
Blanes i vaig poder gaudir
més de la resta. A més, Blanes
estava molt més a prop de
casa i Valladolid més lluny.

Sobretot en els primers dies
es notava més.
Com et veus dins de la
selecció?
En la meva posició a Catalunya
hi ha fins a tres jugadores,
amb mi. Però encara que jo
en alguna ocasió estigui a la
banqueta i alguna companya
no ho faci bé, doncs sempre
ens estem animant. Som
totes un equip. I quan surto
a pista intento fer-ho el millor
possible.

“Amb el Joventut
Handbol vaig
poder entrar
en una llista
de la selecció
catalana”
Quines són les teves fites a
l’handbol?
A mi m’agradaria arribar
a la màxima categoria
de l’handbol. Les meves
fites són intentar jugar al
màxim nivell i, sobretot,
viure noves experiències en

aquest esport. Crec que puc
arribar lluny, però si no ho
aconsegueixo seguiré lluitant,
com faig ara.
A nivell de clubs, com estàs
a la Salle Montcada?
Des del primer moment
que vaig arribar aquesta
temporada em van tractar
molt bé, com una més. Amb
l’equip cadet no ens està
anant gaire bé, però també
jugo a vegades amb l’equip
juvenil i en aquest conjunt
estem intentant classificarnos per disputar el Top quatre
de la categoria. I després del
Top quatre intentarem lluitar
als sectors del Campionat
d’Espanya.
Què recordes dels teus
inicis a la Llagosta?
Vaig començar jugant de
portera amb les Escoles
d’Iniciació Esportiva. Poc
després, vaig passar al
Joventut Handbol la Llagosta
en un equip femení. Amb
l’Escola Iniciació Esportiva
vam ser campiones de lliga i
Catalunya; i amb el Joventut
Handbol la Llagosta vaig
poder arribar a la selecció.

