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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 fa-
cilitarà el trànsit de vianants 
entre l’illa central i el passeig 
del Pintor Sert mitjançant 
amplia cions de voreres i l’or-
denació de la plataforma on 
està l’estació transformadora 
subterrània i s’ordenaran els 
passos de vianants. 

A més, s’eliminaran barre-
res arquitectòniques i es re-
pararan voreres. La plaça de 
Catalunya té una superfície 
de 3.108 metres quadrats. 
El pressupost de l’obra és de 
200.000 euros, que han estat 
finançats per la Diputació de 
Barcelona.
Segons s’explica a la Memòria 
del Projecte bàsic i executiu 
d’adequació i millora de la 

ELIMINACIÓ DE BARRERES

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha explicat que la plaça 
de Catalunya “és una de les més antigues que tenim a 
la Llagosta i amb moltes barreres arquitectòniques, 
que ara eliminarem per facilitar l’accés a les persones 
amb mobilitat reduïda”. “La reforma contribuirà a la 
millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la 
plaça de Catalunya”, ha indicat Sierra. 
L’alcalde ha destacat que “les obres han començat més 
tard per facilitar les actuacions que s’han hagut de fer 
als habitatges afectats per l’incendi que va tenir lloc el 
dia 5 de gener”. “Tot i així la millora de la plaça de Ca-
talunya acabarà en el termini inicialment previst”, ha 
afegit Óscar Sierra. - J.C.

Comencen les obres de millora
i reforma de la plaça de Catalunya
A mitjans d’aquest mes de febrer, van començar les 
obres que permetran millorar la plaça de Catalunya. 
El Consistori ha destinat a aquesta operació un 
total de 200.000 euros, que seran aportats per la 
Diputació. Un dels objectius és eliminar les barreres 
arquitectòniques d’aquest espai de la nostra localitat. 

Les obres de millora i refor-
ma de la plaça de Catalunya, 
adjudicades per l’Ajuntament 
de la Llagosta a l’empresa 
Ferkuma Maquinaria, estan 
en marxa des de fa uns dies. 
Aquesta actuació tindrà una 
durada aproximada de tres 
mesos i mig. 
El projecte d’adequació i mi-
llora de la plaça de Catalunya, 
redactat per l’àrea de Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de 
la Llagosta, contempla l’asfal-
tat de la calçada i la reparació 
puntual d’elements del clave-
gueram. A més, està prevista 
la instal·lació de cautxú a les 
dues zones de jocs infantils 
que hi ha a la plaça de Catalu-
nya. També s’actuarà a la zona 
on hi ha el transformador 
elèctric per eliminar obstacles 
per als vianants.

Millora de la connexió
Amb aquesta actuació, també 
es vol millorar la connexió 
visual entre la plaça de Ca-
talunya i el carrer del Pintor 
Fortuny, el passeig del Pintor 
Sert i l’avinguda del Primer 
de Maig. Així, està previst 

plaça de Catalunya, es tracta 
d’un espai necessitat d’una 
actuació que millori el trànsit 
i l’estada del vianant i usuaris 
de la plaça i, al mateix temps, 
es reparin els paviments as-
fàltics. Alhora requereix l’op-
timització i millora de les 
zones de jocs infantils per 
tal que, tot plegat, convidi a 
una utilització major de l’es-
pai pels més petits, procurant 
també l’ordenació de l’espai 
per a via nants, beneficiï el 
comerç de proximitat al barri 
i dinamitzi l’activitat social i, 
en definitiva, de tot el muni-
cipi de la Llagosta. - J. Cintas

El pressupost de 
l’obra és de 200.000 
euros, finançats per la 
Diputació de Barcelona

Obres de millora de la plaça de Catalunya. 
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TRANSPORTS     L’OBRA PROVOCA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT A LA ZONA

L’Ajuntament renovarà tots 
elements de fitness del Com-
plex Esportiu Municipal El 
Turó. Per aquest motiu, la sala 
de fitness estarà tancada del 
2 al 6 de març. La Junta de 
Govern Local ha aprovat una 
inversió de 96.200,46 euros 
per instal·lar nova maquinà-
ria a l’equipament. Entre les 
noves adquisicions destaquen 
sis cintes de córrer, quatre el-
líptiques, quatre bicicletes per 
a diferents exercicis, diversos 

bancs, més de 40 manuelles 
de diversos pesos, una zona 
de paviment nou i tots els 
elements necessaris per exer-
citar diferents parts del cos. 
L’actua ció permetrà canviar la 
maquinària existent per una 
altra més moderna. Alguns 
dels elements que s’instal-
laran, com ara les cintes de 
córrer, disposaran d’una pan-
talla amb connexió a internet 
des d’on es podrà gestionar 
l’entrenament de l’usuari. 

EQUIPAMENTS

El CEM El Turó renovarà 
tota la maquinària

En marxa l’actuació per 
habilitar la parada de bus
Les obres per habilitar una 
nova parada d’autobús al 
pont situat sobre la riera Seca 
van començar el 6 de febrer. 
L’Ajuntament de la Llagosta va 
encarregar aquesta actuació a 
l’empresa Coynsa 2000 per un 
import de 33.940,74 euros.
Les obres provoquen 
restriccion s de trànsit en 
aquella zona. Així, en aquell 
punt, sobre el pont, s’ha tallat 
un carril i es procedeix al pas 
alternatiu dels vehicles regulat 
per un semàfor provisional. 
També s’ha habilitat una zona 
de pas per als vianants.

Demanda ciutadana
A més, s’ha tallat l’accés de 
vehicles des de l’avinguda del 
Primer de Maig al carrer de la 
Riera Seca en direcció a l’avin-
guda de l’Onze de Setembre, 
excepte per als veïns d’aquell 
sector. El motiu és que els ve-
hicles que vulguin sortir des 
del carrer de la Riera Seca cap 
a Barcelona per l’avinguda de 

l’Onze de Setembre no podran 
girar directament cap a l’es-
querra mentre durin les obres. 
Per això, es recomana accedir 
a l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre per altres carrers.
Està previst reduir part de la 
vorera i modificar la barana 
del pont per facilitar la po-
sada en marxa de la parada, 
d’acord amb les exigències del 
Servei Territorial de Carrete-

res de la Generalitat. Després 
de la contractació de les obres, 
el Consistori encarregarà la 
col·locació de la marquesina.
Els usuaris que agafin l’auto-
bús en aquest punt pagaran 
una tarifa corresponent a la 
zona 1, ja que la parada esta-
rà materialment al terme de 
Montcada. El Consistori aten-
drà així una demanda de la 
ciutadania. - Juanjo Cintas

Fotografia de les obres captada el dia 20 de febrer. 

Imatge virtual de la nova sala de fitness del CEM El Turó. 

Mor Pedrola, històric militant d’ERC
El llagostenc Lluís Pedrola Noguer, històric militant d’Esquer-
ra Republica de Catalunya, va morir la setmana passada. El 
funeral va tenir lloc dijous a la Parròquia de Sant Josep. Lluís 
Pedrola va formar part de la llista d’ERC a les municipals del 
2015. Pedrola també ha estat un històric comerciant local.

POLÍTICA

Els usuaris de la Biblioteca de 
la Llagosta que han participat 
durant els darrers mesos en 
una enquesta sobre el grau de 
satisfacció d’aquest servei li 
han posat una mitjana d’un 

Un 8,4 de nota per a la Biblioteca
8,4. En total, 115 persones 
van omplir l’enquesta. El 73% 
dels enquestats eren dones i el 
46%, persones d’entre 40 i 64 
anys. Dels 115 enquestats, 36 
li posen de nota un 9 a la Bi-

blioteca; 29, un 8; i 25, un 10, 
com a resultats més significa-
tius.Pel que fa a la valoració de 
les instal·lacions, els usuaris 
puntuen amb un 8,6 la neteja i  
amb un 8,1 la comoditat. - J.C.
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Óscar Sierra es dirigeix als assistents a l’acte del 2 de febrer.

El Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) va presen-
tar el 2 de febrer Óscar Sierra 
com a cap de llista per a les 
properes eleccions municipals 
del 26 de maig. Sierra va estar 
acompanyat del primer secre-
tari del PSC, Miquel Iceta; del 
primer secretari comarcal, Jo-
natan Martínez; i del primer 
secretari dels socialistes lla-
gostencs, Antonio Rísquez.
El PSC de la Llagosta va cele-
brar una assemblea oberta a la 
Sala Àgora de l’Institut Mari-
na, que es va omplir de veïns i 
veïnes de la nostra localitat, a 
més de socialistes de localitats 
vallesanes properes. 
Aquesta serà la segona vegada 
que Sierra encapçali la llista 
del PSC a les municipals. L’ac-
tual alcalde va ser candidat a 
les eleccions locals de 2015.

La Llagosta, a millor
L’encarregat d’obrir l’acte 
va ser Antonio Rísquez, que 
també va ser alcalde socialis-
ta del 2003 al 2011. Rísquez va 
destacar la tasca realitzada en 
aquest mandat pels regidors 
i regidores del PSC a l’Ajun-
tament de la Llagosta, “que 
estan aconseguint el que 
s’esperava quan la ciutada-
nia va posar la confiança en 
el Partit dels Socialistes, que 
la Llagosta vagi a millor, tal 
com vam dir que faríem fa 
quatre anys”. 
Óscar Sierra va fer balanç dels 
seus quatre anys de mandat. 
El que tornarà a ser el cap de 
llista dels socialistes llagos-

POLÍTICA    LA SALA ÀGORA DE L’INSTITUT MARINA ES VA OMPLIR DURANT L’ACTE

Óscar Sierra, presentat 
com a cap de llista del PSC

tencs va posar com a fita acon-
seguida el sanejament dels 
comptes municipals, indicant 
que “fa quatre anys ens vam 
trobar amb un milió d’euros 
de factures impagades i una 
obligació d’impagaments de 
més de quatre milions d’eu-
ros, i teníem la deshonra de 
pagar les factures a més de 
100 dies. Avui, amb el gran 
treball i l’esforç que es fa, es 
paguen a menys de 30 dies. 
Això permetrà que el dia de 
demà podrem fer inversions 
al municipi”. Sierra va fer un 
repàs a les accions del govern 
municipal, comparant-les 
amb el que es va fer durant el 
mandat anterior, destacant les 
actuacions a la via pública i la 
millora als equipaments, com 
el Casal d’Avis, la renovació 
dels parcs infantils o la instal-
lació, en breu, de la nova pa-
rada d’autobús a l’alçada de la 
riera Seca. 

El primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, va destacar que 
cal treballar per aconseguir 
bons resultats als ajuntaments, 
que són les administracions 
més properes a la ciutadania. 
Iceta va indicar que venia a 
donar suport a Óscar Sierra 
i va dir que “un dels grans 
avantatges de l’equip d’Óscar 
és que no es resigna i que vol 
més per a la Llagosta”. El líder 
socialista va parlar també so-
bre la necessitat de recuperar 
el diàleg a Catalunya i va cri-
ticar tant aquells que busquen 
la ruptura amb l’Estat com a 
aquells que no han sabut tro-
bar una solució política. 
El primer secretari del PSC al 
Vallès Oriental, Jonatan Mar-
tínez, va indicar que l’Agru-
pació de la Llagosta “és una 
referència a la comarca i per 
a molts alcaldes i grups mu-
nicipals socialistes”. - Xavi 
Herrero

L’1 de març està previst 
que comencin les obres 
d’ampliació i millora de 
l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residua l s  de la Llagosta. El 
termini d’execució d’aquesta 
actuació és de 18 mesos i el 
pressupost és de 14 milions 
d’euros. L’Agència Catalana 
de l’Aigua i el Consorci Besòs 

Ampliació de la depuradora
Tordera van signar  en el seu 
dia un conveni per fer possible 
aquesta actuació. Aquest 
acord fixava com s’articularà 
el finançament per executar 
els treballs de millora, una 
actuació que es troba inclosa 
en la vigent planificació 
hidrològica cat a la  na (període 
2016-2021).

L’Agència Catalana de l’Aigua  
aportarà els 14 milions d’euros 
per finançar els treballs, que 
faran possible la reducció de 
nutrients i la construcció d’un 
tercer decantador secundari 
a la depuradora de la Llagos-
ta. El Consorci Besòs Tordera 
s’encarregarà de la realització 
de les obres. - J.C.

EQUIPAMENTS   LES OBRES S’INICIARAN L’1 DE MARÇ I COSTARAN 14 MILIONS D’EUROS
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Nova graderia per al Poliesportiu 
Antonio García Robledo

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha comprat per 1.675,32 euros 
una nova graderia amb una 
capacitat per a vint seients 
per al Poliesportiu Antonio 
García Robledo. Després de la 
darrera compra, tot el lateral 
d’aquesta instal·lació compta 

ja amb graderies mòbils amb 
un total de 140 seien ts. 
D’altra banda, el Consistori 
ha destinat més de 1.500 eu-
ros per adaptar a la nova nor-
mativa els llums dels vestidors 
del Camp Municipal de Fut-
bol Joan Gelabert. - J.C.

EQUIPAMENTS

VIA PÚBLICA

La plaça d’Anne Frank 
comptarà amb una nova 
pista poliesportiva
La Llagosta tindrà una quar-
ta pista multiesportiva a l’ai-
re lliure. L’Ajuntament ha 
adjudicat les obres per fer 
aquesta nova instal·lació a la 
plaça d’Anne Frank. La pista 
se suma així a les tres ja exis-
tents, una al Parc Popular i 
dues al solar del costat de la 
plaça d’Europa.
Es tracta d’una pista multies-
portiva de 8 x 16 metres amb 
dues cistelles i dues porteries. 
L’altra característica d’aques-
ta nova instal·lació és el tan-

cament de l’espai. Una tanca 
perimetral envoltarà tota la 
pista, amb els laterals de ma-
jor alçada als dos costats on 
estan les cistelles.
La inversió de la pista, que es 
farà a la plaça d’Anne Frank 
tocant al carrer de Sant Llo-
renç, és de 38.660,56 euros. 
Està previst que les obres 
comencin aviat. L’empresa 
encarregada de les obres és 
Juegos Kompan i el termini 
d’execució és de vuit setma-
nes aproximadament. - X.H.Trobada de gegants de l’any passat. 

Sortida al teatre d’usuàrie s 
de la Biblioteca. Un grup de 
persones usuàries de la Biblio-
teca de la Llagosta van partici-
par el dia 19 de febrer en una 
sortida a Barcelona per anar 
al teatre. En concret, van as-
sistir al Teatre Romea a la re-
presentació de l’obra Federico 
García, de Pep Tosar. Es trac-
ta d’un espectacle basat en la 
vida de Lorca. 

Les festes de Sant Josep, 
del 15 al 24 de març
La Llagosta celebrarà del 15 al 
24 de març les festes de Sant 
Josep, patró de la nostra loca-
litat. La programació inclourà  
activitats musicals, culturals, 
infantils i festives.
La primera proposta està 
adreçada als escolars. L’Escola 
Municipal de Música oferirà 
el 15 de març un concert per a 
infants de les escoles Joan Ma-
ragall, Safa i les Planes.

Revetlla popular
La Parròquia de Sant Josep 
organitzarà el 16 de març una 
revetlla popular a la plaça 
d’Antoni Baqué a partir de les 
18.30 h. El mateix dia, Les Lla-
gostes de l’Avern faran un cor-
refoc infantil a partir de les 20 
h al passeig de l’avinguda de 
l’Onze de Setembre. A les 21 h, 
començarà a la plaça d’Anto-
ni Baqué una exhibició de foc 
i la presentació de la colla de 
tabals dels diables. 

CULTURA    LA PROGRAMACIÓ ES TANCARÀ AMB LA DESENA TROBADA GEGANTERA

El 17 de març, l’AMPA de les 
Planes realitzarà el 10è Tor-
neig de Sant Josep de futbol 
sala i la 3a Trobada en família 
al pati de l’escola. 
El 19 de març, a la plaça 
d’Antoni Baqué s’instal·larà 
un parc infantil i al solar de 
l’Església les atraccions seran 
gratuïtes. A les 10 h, es farà 
una nova passejada Mateu 

Bartalo t. A les 16 h, hi haurà 
una jornada d’atletisme esco-
lar al Parc Popular. La progra-
mació acabarà el 24 de març 
amb la 10a Trobada Gegantera 
de la Llagosta, organitzada per 
la Colla Gegantera. Deu colles 
participaran a la Trobada, que 
començarà a l’avinguda de 
l’Onze de Setembre a les 9.30 
hores. - Xavi Herre ro

08centvint  I  Març 2019
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Podemos la Llagosta ha fina-
litzat el seu procés de primà-
ries per escollir la seva llista 
a les eleccions municipals del 
proper 26 de maig. Tal com 
estava previst, Montse García 
serà la cap de llista de Pode-
mos, en ser l’única candidata. 
Ara, la formació morada es-
tablirà negociacions amb La 
Llagosta En Comú per con-
feccionar una candidatura 
conjunta.
La llista aprovada per Po-
demos la Llagosta està for-
mada, a més de per Montse 
García, per Mercè Benages, 
Manolo López, Rafa Morales, 
Silvia Camacho, Javi Cáno-

vas, Bria n Baidal, María José 
Núñez, Raül Román, Yolanda 
Mora, Cristóbal López, Sara 
García i Francisco Giménez.
Les votacions, tant de la can-
didata com de la llista, es van 
realitzar durant els primers 
dies d’aquest mes de febrer. 
L’escollida com a cap de llis-
ta de Podemos la Llagosta ha 
explicat que el procés de pri-
màries “ha anat bé, s’ha re-
gistrat un participació en la 
línia d’altres processos que 
hem fet”. García ha declarat 
que “ara toca preparar el 
programa, posarem carpes 
informatives per recollir 
propostes de la gent”. - X.H.

Podemos escull candidata 
a l’espera de l’acord amb 
La Llagosta En Comú

POLÍTICA

Els nous jocs infantils del Parc 
Popular estan gairebé a punt 
Les obres d’instal·lació dels 
nous jocs infantils del Parc Po-
pular estàn pràcticament fina-
litzades. En aquest espai, s’ha 
col·locat una gran estructura 
de jocs i una tirolina. També 
s’ha reformat la zona per als 
infants més petits. L’Ajunta-
ment organitzarà dissabte a 
partir de les 11 hores una xo-
colatada per estrenar els nous 
jocs, que formen part de la 
renovació de diversos espais 
infantils de la Llagosta. 

VÍA PÚBLICA  L’AJUNTAMENT ORGANITZARÀ UNA XOCOLATADA DISSABTE EN AQUEST ESPAI

Un dels nous jocs infantils del Parc Popular. 

POLÍTICA

La Llagosta En Comú ha es-
collit la seva llista electoral 
de cara a les eleccions mu-
nicipals del 26 de maig. El 
dia 16 de febrer, la formació 
va celebrar les votacions a 
l’única candidatura que es 
presentava per completar la 
llista del número 2 al 17 i les 
tres persones suplents. Ara, 
La Llagosta En Comú ini-
ciarà les negociacion s amb 
Podemos la Llagosta per es-
tablir una candidatura con-
junta amb la qual concórrer 
als comicis municipals.

57 vots favorables
Les votacions es van celebrar 
durant el matí del 16 de fe-
brer a la seu d’Iniciativa per 
Catalunya Verds a la Llagos-
ta. La llista presentada va 
obtenir els 57 vots que es van 
emetre. El cens estava format 
per 85 persones inscrites.
Al cap de llista de la forma-
ció, Toni Cubel, escollit el 
15 de desembre passat, el 
seguiran en els primers llocs 
Eva Miguel, actua l regidora 
d’ICV, Natalia Britcha, Ana 

La Llagosta En Comú 
aprova la seva llista per 
als comicis municipals

Belén Cazorla, Jesús Escobar, 
Dolors Íñiguez, María Arjona 
i Daniel Pindado. 
Jesús Ríos, regidor d’ICV, ocu-
pa el número 9 de la llista. El 
segueixen Mari Ángeles Mar-
tín, Núria Cubel, Laura Isabel 
Picón, José Sánchez, Carla Na-
varro, Miguel Pajares i César 
López. Tanca la  llista Alberto 
López, que va encapçalar la 
candidatura d’ICV-EUiA dels 
dos passats comicis electorals. 
Com a suplents a la llista de 
La Llagosta En Comú hi ha 
Plácida Millán, María Dolores 
Franco i Inocencio Jaramillo.
La Llagosta En Comú ha in-
dicat en un comunicat que la 
candidatura “té una ferma 
voluntat de renovació, ja que 
un total de catorze perso-
nes que ara van a la llista no 
van formar part de la can-
didatura d’ICV-EUIA a les 
eleccions de 2015”. Una altra 
dada destacada és la presència 
de dones, onze d’un total de 
vint membres de la llista, cinc 
d’elles entre les set primeres 
persones candidates. - Xavi 
Herrero

La Llagosta celebrarà aquest 
cap de setmana el Carnaval
Aquest cap de setmana, se ce-
lebrarà la festa de Carnaval 
2019 a la Llagosta. Divendres, 
tindrà lloc el Carnaval infantil 
i dissabte, la gran festa per a 
tota la població.
El Carnaval infantil comen-
çarà a les 17 hores a la plaça 
d’Antoni Baqué. En aquesta 
ocasió s’ha escollit els pirates 
com a temàtica i, per això, es 
demana a les famílies parti-
cipants que es concentrin a 
la plaça d’Antoni Baqué amb 
la disfressa que vulguin, però 
acompanyada amb un com-
plement pirata. 

Animació i DJ
El Carnaval infantil comptarà 
amb un grup d’animació for-
mat per vuit actors. La rua in-
fantil recorrerà diversos car-
rers fins arribar al Complex 
Esportiu Municipal El Turó, 
on hi haurà espectacle i un 
ball amenitzat per un DJ. 
Dissabte, serà el torn de la gran 
festa de Carnaval per a tota la 
població. La rua de Carnaval 
començarà a les 17 hores a la 
plaça d’Antoni Baqué. Totes 
les persones que s’hagin apun-
tat al Concurs de disfresses 
hauran de concentrar-se a la 
plaça des del primer moment 

CULTURA    DIVENDRES, FESTA INFANTIL, I DISSABTE, EL CARNESTOLTES PER A TOTHOM

per tal que facilitar la feina del 
jurat. L’edició del Concurs de 
disfresses de 2019 continua 
amb el format d’anys anterior s 
i manté les tres categories del 
concurs: individual, formada 
per una o dues persones; com-
parses petites, per a grups de 
tres a quinze persones; i com-
parses grans, formades per 
grups de 16 a 150 persones o 
més. 
Per a cada una de les catego-
ries s’han establert diferents 
premis econòmics. En el cas 
individual, hi haurà deu pre-
mis d’entre 150 i 20 euros. 
Per a les comparses petites, hi 
haurà cinc premis d’entre 300 
i 50 euros i per a les comparses 

grans, cinc premis d’entre 450 
i 60 euros. Les inscripcions 
per prendre part al Concurs 
de disfresses es poden fer fins 
aquest dijous, dia 28 de febrer, 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania, que està situada a la 
planta baixa de l’edifici con-
sistorial de la plaça d’Antoni 
Baqué. 
Està previst que el ball de 
Carnaval comenci després de 
la rua, aproximadament a les 
19 hores, a la pista del Com-
plex Esportiu Municipal El 
Turó. El lliurament de pre-
mis tindrà lloc a partir de les 
20 hores. La festa continuarà 
després fins a les 22 hores. - 
Juanjo Cintas

El ball de Carnaval de l’any passat al CEM El Turó.
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L’alcalde i el cap de Participació Ciutadana reben el diploma.

El Banc de Bones Pràcti-
ques dels Governs Locals, 
que impulsen la Federació 
de Municipis de Catalunya i 
la Fundació Pi i Sunyer d’es-
tudis autonòmics i locals, ha 
reconegut l’Ajuntament de la 
Llagosta pel Mercat d’Idees 
de la Mostra d’Entitats com a 
projecte innovador i de bona 
governança. L’acte de reconei-
xement als municipis amb ini-
ciatives o accions innovado-
res que han estat certificades 
com a bona pràctica pel Banc 
de Bones Pràctiques va tenir 
lloc el 14 de febrer a l’Auditori 
AXA de Barcelona.  

Bona governança local
La jornada va comptar també 
amb una conferència sobre 
l’autonomia i la bona gover-
nança local amb la presència 
de més de 400 tècnics i elec-
tes locals. A l’acte, van assistir 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA    RECONEIXEMENT DEL BANC DE BONES PRÀCTIQUES

Distinció per a l’Ajuntament
pel projecte del Mercat d’Idees

l’alcalde, Óscar Sierra, i el cap 
de la Unitat de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament, 
Albert Giménez, que va ser el 
creador i responsable del Mer-
cat d’Idees. El Banc de Bones 
Pràctiques és una iniciativa 
de la Fundació Carles Pi i Su-
nyer d’estudis autonòmics i 
locals, que compta amb la col-

laboració de la Federació de 
Municipis de Catalunya i que 
pretén promoure la millora i 
la innovació en els governs lo-
cals. A través de l’acte del dia 
14, es van reconèixer les ini-
ciatives de 81 municipis que 
han rebut el certificat de bona 
pràctica en el període 2014-
2018. - Juanjo Cintas

Assemblea General de l’AMERC. Foto: Ajuntament de Sentmenat 

L’alcaldessa de Sentmenat, 
Núria Colomé, és la nova 
presidenta de l’Associació de 
Municipis de l’Eix de la Riera 
de Caldes (AMERC). Colomé 
agafa el relleu de l’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierra, que 
ha estat el màxim responsable 
d’aquest organisme durant el 
darrer any. L’Assemblea Ge-
neral de l’AMERC, per fer el 
canvi de la presidència, va te-
nir lloc el 15 de febrer a l’Ajun-
tament de Sentmenat.
Durant l’any de presidència 
d’Óscar Sierra, s’ha dotat a 
l’AMERC de suport tècnic, 
gràcies a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. Amb 
aquesta eina també es podrà 
optar a ajuts a nivell europeu 
per desenvolupar diferents 
projectes. A més, s’ha comen-
çat a desenvolupar el pla es-

ECONOMIA  L’ALCALDE DESTACA QUE HAN FET UN PROJECTE PER MILLORAR ELS POLÍGONS

Óscar Sierra acaba l’any
de presidència de l’AMERC

tratègic de l’AMERC. També, 
s’ha elaborat un projecte de 
millora dels polígons indus-
trials, entre ells de la Llagosta. 
Per a la seva execució, s’ha de-
manat una subvenció a la Di-
putació, que ara ha de respon-
dre a aquesta sol·licitud d’ajut. 

“Ha estat un any de gran 
responsabilitat”, ha assegurat 
l’alcalde de la Llagosta. Sierra 
ha destacat el projecte dels po-
lígons, “que hauria de perme-
tre millorar la zona industri-
al de la Llagosta”. L’AMERC 
va néixer l’any 2014. - J.C.
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Concert de l’Escola Munici-
pal de Música de la Llagosta. 
El Centre Cultural va ser la 
seu el 15 de febrer del primer 
concert de l’any de l’Escola 
Municipal obert a tota la po-
blació. Els combos i les corals 
de l’Escola de Música van ser 
els protagonistes d’una actua-
ció que va incloure temes de 
diversos estils musicals, pas-
sant pel reggae o el heavy. 

L’Oficina del Síndic de Greu-
ges va rebre 17 queixes i 16 
consultes de la ciutadania de 
la Llagosta el 2018, segons 
l’informe anual que ha fet 
públic ara. A més, l’Oficina 
del Síndic va visitar la nos-
tra localitat el 4 de juliol i va 
atendre sis queixes i dues con-
sultes. 
Al Vallès Oriental, es van ini-
ciar tràmits per 568 queixes i 
449 consultes. La major part 
de les actuacions iniciades a 
la nostra comarca per l’Ofi-
cina del Síndic de Greuges, 

un 24,9%, estan relacionades 
amb polítiques socials (discri-
minació, educació i recerca, 
infància i adolescència, salut, 
serveis socials i treball i pen-
sions). Les relacionades amb 
consum van ser un 21,9%, 
seguides de les de l’Adminis-
tració Pública i els tributs, 
amb un 21,5%; i de les de po-
lítiques territorials (habitatge, 
medi ambient, urbanisme i 
mobilitat), amb un 16,7%. En 
total, a Catalunya, es van ini-
ciar 20.749 actuacions durant 
el 2018. - J. Cintas

El Síndic de Greuges
va iniciar 33 actuacions 
durant l’any 2018

SOCIETAT

Un estudi desenvolupat per 
professionals del Centre 
d’Atenció Primària de la Lla-
gosta vincula l’obesitat in-
fantil amb l’excés de pes dels 
pares i mares. Segons aquest 
informe, es tenen en comp-
te aspectes d’estil de vida i 
hàbits alimentaris. L’equip 
investigador ha estat format 
per metges de família, pedia-
tres i infermeres. L’estudi es 
va desenvolupar entre juliol i 
setembre de 2017. 
Segons han informat l’Institut 
Català de la Salut i la Socie tat 
Catalana de Medicina Fami-

liar i Comunitària, l’estudi 
s’ha desenvolupat mitjançant 
la revisió de l’historial clínic 
d’infants d’entre 6 i 14 anys 
amb diagnòstic d’obesitat.
Els resultats han demostrat 
que la majoria de pares i pares 
d’infants amb obesitat tenen 
excés de pes. El 85,9% dels in-
fants tenen un índex de massa 
corporal per sobre del percen-
til 97, tenint en compte que a 
partir del percentil 90 ja es 
considera obesitat. A més, el 
77,8% dels pares tenen excés 
de pes i el 75,8% de les mares 
també. - José Luis Rodríguez

Professionals del CAP 
fan un estudi d’obesitat

SANITAT
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Presentació dels darrers 
llibres dels germans Ramos
Els germans Pepe i Samuel 
Ramos, membres de l’entitat 
local Resistencia Literaria, van 
presentar el 12 de febrer els 
seus nous llibres, Fidelitati s 
i Entremés, respectivament. 
L’acte va tenir lloc a la sala 
polivalent de Can Pelegrí i va 
comptar amb la col·laboració 
de la Biblioteca de la Llagosta.

Novel·la policíaca
El nou llibre de Pepe Ramos, 
que ja és el seu vuitè publi-
cat, és Fidelitatis i forma part 
d’una trilogia de novel·la po-
licíaca. “És el tercer volum 
d’uns mateixos personatges; 
com és habitual, és novel·la 
negra amb aspectes policíacs 
i terror. Tracta sobre una sè-
rie d’assassinats amb punts 
paranormals”, remarca Pepe 
Ramos. La novel·la es va publi-
car fa tan sols unes setmanes, 
amb un total de 298 pàgines, 
per Ediciones JavIsa23.

CULTURA   L’ACTE ES VA CELEBRAR EL 12 DE FEBRER A LA SALA POLIVALENT DE CAN PELEGRÍ

El nou llibre de Samuel Ra-
mos, Entremés, és un conjunt 
de cinc relats, diferents entre 
tots ells i relacionats amb els 
personatges de la seva anterior 
novel·la, Amonathep. “És un 
llibre que continua amb els 
personatges de la meva pri-
mera novel·la amb cinc his-
tòries curtes; la primera, per 

exemple, és la continuació del 
final d’Amonathep”, ha dit 
Samuel Ramos. El quart relat 
és un avançament de la seva 
segona novel·la, Al toque, que 
tractarà d’una investigació po-
licíaca. Entremés té un total de 
150 pàgines i ha està publicat, 
recentment, per Editorial Lei-
bros. - José Luis Rodríguez

Samuel i Pepe Ramos.
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Unes 50 persones participen 
a la passejada de Pineda
Una cinquantena de persones 
de la nostra localitat van parti-
cipar el 13 de febrer en la sego-
na de les sortides del Cicle de 
passejades per a la gent gran 
Esport per a tothom d’aquesta 
temporada. Els excursionistes 
van anar a Pineda de Mar, on 
es van trobar amb participants 
d’altres municipis i van fer un 
recorregut d’uns 10 quilòme-
tres per l’entorn natural de la 
població del Maresme.
La primera sortida de la tem-
porada es va fer al novembre 
passat a Centelles. La següent 
excursió tindrà lloc al març i 
es farà per l’entorn de la Lla-
gosta. A l’abril se celebrarà 
una sortida per Torrelles de 
Llobregat i al maig està previst 
que es faci la cloenda del Cicle 

GENT GRAN   LA PROPERA SORTIDA TINDRÀ LLOC AL MARÇ PER L’ENTORN DE LA LLAGOSTA ENSENYAMENT

Alumnes de l’Escola 
Gilpe visiten l’Ajuntament

Un grup d’alumnes de quart 
de Primària de l’Escola Gil-
pe van visitar el 12 de febrer 
l’Ajuntament de la Llagosta. 
Els joves estudiants van com-
provar el funcionament d’al-
guns serveis municipals, com 
ara l’Arxiu Municipal, l’Ofici-

na d’Atenció a la Ciutadania 
o l’àrea de Serveis Tècnics. 
Durant la seva estada, van ser  
acompanyats per l’alcalde, 
Óscar Sierra. Al Saló de plens, 
van fer-li a l’alcalde les pre-
guntes que van voler abans de 
donar per finalitzada la visita.

Alguns dels participants a la passejada del 13 de febrer.

de passejades a un municipi 
per concretar.
El Cicle de passejades Esport 
per a tothom és una iniciati-

va de la Diputació que comp-
ta amb el suport de diversos 
ajuntaments, entre ells el de la 
Llagosta. - Xavi Herrero
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128 usuaris de la 
deixalleria tindran 

Un total de 127 persones i 
un comerç es beneficiaran 
aquest any 2019 de la bonifi-
cació en el rebut de les escom-
braries per haver fet servir 
la deixalleria deu vegades o 
més durant el 2018. Concre-
tament, 69 persones tindran 
una bonificació del 15% i 58, 
del 10%.
Aquesta ha estat la primera 
vegada que s’ha fet servir el 
nou carnet de la deixalleria, 
que funciona amb un regis-
tre digital. També ha estat la 
primera vegada que les boni-
ficacions s’incrementaven. A 
més de la bonificació del 10% 
per anar a la deixalleria de 
deu a catorze vegades, s’afe-
gia una del 15% per a aquells 
que feien servir la deixalleria 
15 vegades o més. Per als co-
merços, la bonificació és del 
10% si porten material a la 
deixalleria 20 vegades o més 
durant tot l’any. 

Les persones que vulguin ser 
beneficiàries d’aquesta boni-
ficació al rebut de les escom-
braries tenen a la seva dis-
posició el carnet, que es pot 
demanar a l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania. La tar-
geta, que s’ha de portar a la 
deixalleria quan es faci servir, 
només s’ha de sol·licitar una 
vegada i no té data de cadu-
citat. Les persones usuàries 
que ja la tinguin no cal que la 
tornin a demanar.
Tot i que durant el 2018 van 
ser 205 persones i cinc co-
merços els que van sol·licitar 
el carnet d’ús de la deixalle-
ria, els que han complert amb 
els requisits per poder aplicar 
la bonificació han estat 127 
persones i un comerç. Les 
xifres són inferiors a les dels 
anys anteriors, quan els bene-
ficiaris estaven al voltant de 
les 145 persones i dos comer-
ços. - Xavi Herrero

MEDI AMBIENT

El lliurament de premis del 
primer Concurs de microre-
lats sobre les dones serà l’eix 
de la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones a 
la Llagosta. L’acte se celebrarà  
el 7 de març a Can Pelegrí. La 
programació per commemo-
rar el Dia Internacional de les 
Dones tindrà lloc del 4 al 21 de 
març amb una vintena d’acti-
vitats. 

Lectura del manifest
El primer Concurs de micro-
relats està impulsat per les re-
gidories d’Igualtat i Cultura, 
la Biblioteca de la Llagosta i 
Resistencia Literaria. L’ac-
te del dia 7 comptarà, a més, 
amb la lectura del manifest 
institucio nal, a càrrec de la 
regidora d’Igualtat, Conchi Ji-
ménez, i acabarà amb la lectu-
ra de textos de dones d’altres 

IGUALTAT    EL DIA 7, ES LLIURARAN ELS PREMIS DEL PRIMER CONCURS DE MICRORELATS

La Llagosta commemora el 
Dia Internacional de les Dones

Un moment del Sopar de les dones de 2018. 

cultures, a càrrec de l’entitat 
ATTADAMON. Abans del 7 
de març, hi ha previstos di-
versos actes: el 4 de març, el 
passi de la pel·lícula Yentl, de 
Barbra Streisand, al Centre de 
Formació d’Adults, a les 15.15 
h; el 4 i 7, promoció de l’ús del 

llenguatge no sexista, a Can 
Pelegrí; el 6, projecció d’un 
documental al Casal d’Avis, 
17 h, i una xerrada de Clara 
Arrieta al Centre de Formació 
d’Adults, 18.30 h. Podeu con-
sultar la programació a la pà-
gina 19. - José Luis Rodríguez

La Parròquia de Sant Josep va 
celebrar el 2 de febrer la festa 
de la Candelera amb una bo-
tifarrada popular. Unes 200 
persones van passar al llarg 
de tot el matí per la parada 
que es va instal·lar a la plaça 
d’Antoni Baqué.
Persones vinculades a la 
Parrò quia van servir boti-
farres i begudes a canvi d’un 

donatiu de tres euros. A la 
recaptació per la venda dels 
tiquets s’han de sumar altres 
donatius que feien els parti-
cipants a la botifarrada. Els 
diners recollits serviran per 
atendre persones amb neces-
sitats que s’apropen a la Par-
ròquia i per sufragar part de 
les despeses d’algunes activi-
tats que organitza el temple.

SOCIETAT

200 persones gaudeixen 
de la festa de la Candelera

L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, va participar el 22 
de febrer en una tertúlia amb 
alumnes de primer de Bat-
xillerat de l’Institut Marina. 
L’alumnat va demanar més 
espais d’oci per als joves de la 
Llagosta. L’alcalde va explicar 
que es podrien fer projeccion s 
puntuals de pel·lícules al Cen-
tre Cultural, va recordar l’exis-
tència del Servei d’Informa-
ció Juvenil a Can Pelegrí i va 
avançar que la ciutadania de-
cidirà els usos que tindrà Can 
Baqué, quan sigui rehabilitat. 
Una de les opcions podria ser 
acollir un centre juvenil.

Altres preguntes
També es va preguntar sobre 
la situació del polígon indus-
trial i l’alcalde va explicar que, 
mica en mica, s’està recupe-
rant l’activitat econòmica en 
aquesta zona. Una alumna va 

ENSENYAMENT   LA XERRADA AMB ELS ESTUDIANTS VA DURAR UNES DUES HORES

L’alcalde manté una tertúlia 
amb alumnat de l’INS Marina

Un moment de la tertúlia a l’Institut Marina. 

preguntar què es farà a Can 
Xiquet i Óscar Sierra va re-
cordar que la crisi va afectar 
al projecte urbanístic previst 
en aquella zona. L’alcalde tam-
bé va explicar els motius pels 
quals es farà el nou ambulato-
ri a prop del carrer de Jaume 
Balmes i va manifestar el seu 

desig que l’actual CAP passi a 
ser una residència per a la gent 
gran. També es va demanar 
que s’habilitin en algun parc 
elements per fer exercici físic i 
que es faci una piscina desco-
berta més gran. L’alcalde no va 
descartar que en un futur es 
pugui construir una piscina.
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L’Administració de Loteries de la 
Llagosta reparteix 348.174 euros 
El segon premi de la Loteria Nacional del dijous 31 de gener, el 
número 59395, va ser venut íntegrament a l’Administració de 
Loteries de la Llagosta, situada al carrer de l’Estació. En con-
cret, es van repartir 348.174 euros. L’Administració de Loteries 
de la nostra localitat està abonat al 59395 des de fa molts anys. 
En aquesta ocasió, va vendre 58 dels 60 dècims, ja que dues 
persones que el tenen assignat no van passar a recollir-lo. Cada 
dècim va resultar premiat amb 6.003 euros.

SOCIETAT

Aprovats els protocols sobre 
assetjament sexual i laboral
El Ple de l’Ajuntament de la 
Llagosta va aprovar el 31 de 
gener per unanimitat el Pro-
tocol d’assetjament sexual i 
per raó de sexe i el Protocol 
d’actuació en casos d’assetja-
ment laboral i/o sindical del 
Consistori llagostenc. Aquest 
va ser un dels punts destacats 
del ple ordinari del mes de ge-
ner. Abans d’iniciar la sessió, 
es va fer un minut de silenci 
per la veïna morta en l’incendi 
del bloc de pisos de la plaça de 
Catalunya.

Inspecció de Treball
El 26 de gener de 2015, Ins-
pecció de Treball va requerir a 
l’Ajuntament l’elaboració d’un 
protocol en matèria d’assetja-
ment. El 27 de juliol de 2015 
el Comitè de seguretat i salut 
laboral va acordar l’elaboració 
dels protocols d’assetjament. 
En el si del Comitè de segure-
tat i salut laboral s’ha estat ne-
gociant el contingut del Proto-
col d’assetjament sexual i per 
raó de sexe i el Protocol d’ac-
tuació en casos d’assetjament 
laboral i/o sindical. El contin-
gut dels protocols va ser ratifi-
cat pel Comitè d’empresa el 27 
de juliol de 2018 i pel Comitè 
de seguretat i salut laboral, el 
29 d’octubre de 2018.
L’Ajuntament vol aconseguir 
un entorn de treball productiu 
segur i respectuós per a totes 
les persones. Totes les dones i 

POLÍTICA      EL PLE VA DONAR LLUM VERDA A AQUEST PUNT PER UNANIMITAT SOLIDARITAT

La Murga lliura 2.900 
euros a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron per a l’ELA

La Murga ha donat un xec de 
2.900,89 euros a l’Institut de 
Recerca de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron per seguir amb 
la investigació sobre l’ELA 
(Esclerosi Lateral Amiotròfi-
ca). Els diners es van recollir 
durant el 2018 en diverses 
activitats de La Murga. L’en-
titat de la nostra localitat va 
aconseguir diners per l’ELA 
durant la Festa Major d’estiu 
al setembre amb la Cercavi-

la Canalla, la Paella Popular, 
la Diada Infantil, el Concurs 
de truites, el rom cremat i la 
Murga Tapa. Aquesta darrera 
acció, en col·laboració amb 
Donde El Pepe i Vostra Vite.
La Murga també va recollir 
diners en una lectura de poe-
mes organitzada al novembre 
al Centre Cultural juntament 
amb el grup Amics de la Cul-
tura i, al Nadal, durant una 
botifarrada. - J.L. Rodríguez 

Minut de silenci abans del ple de gener. 

homes de l’Ajuntament de la 
Llagosta tenen dret que es res-
pecti la seva dignitat. 
Així mateix els delegats sindi-
cals i els representants del per-
sonal tenen reconegut, en el 
desenvolupament de les seves 
tasques sindicals i laborals, el 
dret al respecte de la seva inti-
mitat i la consideració deguda 
a la seva dignitat. Les conduc-
tes discriminatòries relaciona-
des amb la seva tasca laboral i 
sindical que es puguin produir 
a la corporació són contràrie s 
a la legalitat. 
La regidora de Recursos Hu-
mans, Conchi Jiménez (PSC), 
va assegurar durant el ple que 
els protocols “havien estat 
consensuats amb totes les 
seccions sindicals de l’Ajun-
tament”. Jiménez va explicar 

que els protocols són neces-
saris per tal “d’actuar contra 
l’assetjament sexual i laboral; 
és la nostra obligació preve-
nir aquestes actituds”.
Per la seva part, Eva Miquel, 
portaveu del grup municipal 
d’ICV-EUiA, va dir que esta-
va totalment d’acord amb els 
protocols. “Esperem que es 
faci un seguiment amb ri-
gor dels casos que es puguin 
detectar”, va afegir Miguel, 
que va avançar que estudia-
ran “els protocols per fer 
aportacion s”. 
També va ser aprovada la re-
visió de les tarifes dels serveis 
funeraris del municipi de la 
Llagosta per al 2019 amb un 
increment de l’1’5%, d’acord 
amb la proposta de la Funerà-
ria Montserrat Truyols. - J.C.
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Prepara una 
samarreta per 
celebrar la 
dècada del corre-
tasques

L’ENTITAT

ASSOCIACIÓ GRUP LA FERIA

FITXA
Any de fundació: 2010
Nombre de socis: 35
Facebook: chttps://www.facebook.com/
La-Feria-184079881781907/

L’Associació Grup La Feria 
complirà a la Festa major 
d’estiu de 2019 una dècada 
organitzant el corre-tasques, 
que és la seva principal acti-
vitat. L’entitat va néixer com 
un grup d’amics i amigues 
que es feien per la festivitat 
d’estiu una samarreta com-
memorativa. Després d’uns 
tres anys, el 2009 van decidir 
fer una passa més i van de-
manar a l’Ajuntament crear 
l’activitat del corre-tasques, 
que des d’aleshores és una 
de les activitats més multitu-
dinàries dels dies de gresca.
El 2009 es va organitzar per 
primer cop. L’èxit va ser evi-
dent amb més de 300 tiquets 
venuts, quan des d’un prin-
cipi tan sols havien previst 
una cinquantena. La idea va 
sorgir del grup d’amics i ami-
gues, prop d’una trentena 
de persones de la Llagosta, 
que van fi xar-se en altres 
activitats similars en altres 
localitats. 
El corre-tasques consisteix 
en un recorregut per diver-
sos bars del municipi amb 
ambient musical, en direc-
te. L’activitat s’acostuma a 
celebrar el divendres o dis-
sabte de Festa Major, sem-
pre intentant coincidir amb 
l’activitat de la sangriada de 

Sangrinaris. Si bé el primer 
any va ser un èxit, el segon 
ja va ser l’evolució perquè el 
grup ja es va constituir com 
una entitat del municipi. 

Des de la segona edició, 
l’entitat ha comptat sempre 
amb la col·laboració musical 
del grup de percussió local, 
Lotokotó. El Grup La Feria 
any rere any ha anat a més 
amb el corre-tasques assolint 
una xifra estable de més de 
400 participants a cada edi-
ció, tot i que en alguna edi-
ció han assolit la xifra rècord 
de més de mig miler de par-
ticipants. 

DEU ANYS DEL CORRE-TASQUES
Tot i això, per garantir l’èxit 
i la qualitat del recorregut, 
l’organització limita els ti-
quets en uns 400. El corre-
tasques va començar com un 
moviment de joves, però ara 
per ara s’ha convertit en una 
activitat familiar, amb per-
sones de totes les edats, tot 
i que principalment han de 
ser majors d’edat. El repte de 
l’entitat per a aquest 2019 és 
complir els deu anys des de 
la seva primera edició. Per 
aquest motiu, el grup farà 
una samarreta commemo-
rativa. Des de l’organització, 
es preveu fer altres activitats 
per commemorar els deu 
anys, tot i que encara s’està 
estudiant. El Grup la Feria 
s’ha donat a conèixer per la 
Festa Major, tot i que al llarg 
d’aquests deu anys ha orga-
nitzat altres activitats per 
recaptar diners per a La Ma-
rató de TV3, les botifarrades 
solidàries, el passatge del te-
rror... - J.L. Rodríguez

LA VEU DEL POBLE
Feu habitualment reciclatge 
de residus a casa?

DANIEL ALFARO MARINA NÚÑEZ

JORDI PÉREZ NÚRIA SANCHO

RAFAEL MERINO ISABEL TERRONES
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C’s
 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal
PSC

 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

PDeCAT
 gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

PP
 gmpp@llagosta.cat

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

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

Jorge Sabanza Jiménez i Jorge Sabanza Rodríguez

Xavier Cols Motoso

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

5/3/1989. Posada en marxa del baixador de RENFE de la Llagosta.

El diumenge 5 de març de 1989 es posava en funcionament el baixador 
de la Llagosta. Fins aleshores i malgrat passar-hi dues de les línies 
ferroviàries més importants, cap d’elles s’aturaba al municipi. La 
inauguració del baixador de la línia Barcelona-Portbou va congregar 
unes 250 persones. La inauguració va haver de retardar-se a causa de 
les destrosses produïdes abans a les instal·lacions.
La imatge de dalt formava part de la campanya d’informació sobre el 
nou servei. 
Com a dades curioses, es pot destacar que viatjar fins a Barcelona-Sants 
costava amb l’abonament de 10 viatges 62 pessetes (aproximadament 37 
cèntims d’euro) o que els bitllets només es podien adquirir al revisor 
del tren ja que al baixador no hi havia guixeta.

Procedència: 
Document: Arxiu Municipal de la Llagosta
Font del text: “Poble. Revista de información local” número 7. Año II

08centvint

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

Llega el momento de hacer balance de esta legis-
latura, 4 años trabajando incansablemente para el 
pueblo y sin duda La Llagosta ha mejorado muchí-
simo. Hemos mejorado en limpieza, en servicios, 
en seguridad, en equipamientos, en eliminación 
de barreras y todo ello gracias al trabajo de todo un 
equipo de Socialistas que ha sabido sacar el mayor 
partido posible a los recursos del Ayuntamiento. 
Primero saneamos la economía y poco a poco he-
mos llevado a cabo los proyectos que hoy en día 
disfrutamos en La Llagosta. 
La mejora de la calle Estación, de la rotonda del 
Pabellón Antonio García, del Camí de Can Dona-
déu, el asfaltado de calles, la construcción de pistas 
multideportivas en el espacio público, la parada de 
bus en zona1, el inicio de las obras de la Masia Can 
Baqué, la mejora de la plaza Catalunya, la reforma 
de los parques infantiles del pueblo y la lucha por 
hacer un pueblo más inclusivo y en definitiva un 
pueblo mejor.  
También la lucha que hacemos cada día pero que 
visibilizamos cada 8 de Marzo en el Día de la Dona. 
Trabajando desde las instituciones para intentar 
tener una sociedad más justa e igualitaria. Por eso 
desde aquí os queremos invitar a venir a todos los 
actos que desde el consistorio se realizan, entre to-
das y todos hagamos un pueblo mejor.

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

UN PUEBLO MEJOR

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu 
Català

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

“Els delictes pugen un 4,7 % a la Llagosta” va pu-
blicar el diari somlaLlagosta en la seva edició del 
09/02/19. Una notícia que va passar completament 
desaparceguda per l’aparell de propaganda al servei 
del govern de dretes local (que paguem entre tot el 
veïnat),i que tampoc ha merescut cap reflexió per 
part del Sr.Alcalde que només té ulls per les notí-
cies favorables. Aquesta dada objetiva dóna la raó 
al grup municipal d’ICV-EUIA que de forma reiterada 
ha denunciat que existia un problema d’inseguretat 
al nostre poble, fet negat pel mateix Óscar Sierra, 
el.ludint així la seva responsabilitat. 
Quan hem proposat la realització d’una enquesta 
ciutadana per evaluar el grau de seguretat que per-
cep la ciutadania (un mètode fiable que es fa servir 
en algunes ciutats catalanes), hem rebut la negativa 
per resposta,o directament el silenci quan vam de-
manar un ple extraordinari per tractar el tema de la 
inseguretat.
Mirar cap a un altra cantó,no prendre decisions o 
tapar forats,han estat les receptes escollides durant 
tres anys. I mentrestant el cos de policía local tre-
ballant en precari per la falta d’efectius. Ara amb la 
proximitat de les eleccions es quan es decideix una 
ampliació de la plantilla. La mateixa tècnica que 
amb l’allau d’obres de final de mandat: que sembli 
que el govern fa alguna cosa.

LA LLAGOSTA, SEGURA?
Si damos un paseo por las calles de La Llagosta ob-
servaremos y podremos encontrar que las fachadas 
de domicilios particulares, escaparates de los comer-
cios, mobiliario urbano, señales de tráfico, juegos y 
zonas infantiles de los parques, etc. han sido garaba-
teados o pintados. 
Hay que tener en cuenta que el paisaje urbano es 
el transmisor de la imagen que se proyecta hacia el 
exterior en cuanto a cultura y educación ciudadana, 
por lo que nos preguntamos qué imagen quiere pro-
yectar La Llagosta hacia el exterior.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos, queremos 
que se tomen medidas para erradicar esta practica 
de nuestras calles. La necesidad de que el Ayunta-
miento elabore campañas de concienciación sensi-
bilización para evitar la aparición de nuevas pinta-
das  y acabar con las pintadas vandálicas y fomentar 
las prácticas cívicas del uso del grafiti. 
Ciudadanos va a proponer que se elabore un plano 
con la ubicación de las pintadas vandálicas para que 
resulte más fácil su localización y posterior elimina-
cion, instando al consistorio a poner en valor la ima-
gen  que se quiere proyectar de nuestro municipio.

SIN PINTURAS VANDÁLICAS

Corren tiempos complejos para aquellos que 
entramos en política con la voluntad de sumar y 
dar pluralidad. En los últimos meses, hemos podido 
asistir perplejos al nacimiento de nuevas y viejas 
marcas, que bailaban al son del populismo y la 
demagogia. Nos han dicho e insistido que el Partido 
Popular es una marca obsoleta y corrupta, y que 
ahora corren nuevos tiempos. Muchos de los que 
ahora realizan estas afirmaciones apuestan ahora 
por votar a aquellos que resucitan a los extremos 
y el separatismo. Otros presumen de no haber roto 
jamás un plato, no obstante eso se debe a no haber 
fregado jamás uno.  
Desde el Partido Popular de La Llagosta hemos 
intentado velar por defender unos valores que 
jamás serán obsoletos ni corrompidos: el bien 
común, la lucha por la igualdad social mediante 
el estado de bienestar, el estado de derecho y la 
pluralidad de ideas. Queremos seguir trabajando, de 
manera activa, para lograr un municipio del que sus 
habitantes puedan sentirse orgullosos y seguiremos 
peleando y apostando por esta línea de trabajo. El 
Partido Popular de La Llagosta quiere seguir siendo 
un referente y lo logrará a partir del trabajo en 
equipo y de los valores que lo sustenta. Vamos a 
seguir peleando para ser la alternativa que nuestro 
pueblo merece. En eso estamos. 

TIEMPO DE RECONSTRUIR
Ja ha arribat la gran vergonya de l’Estat espanyol: el 
judici a la democràcia. Els «acusats» estant tenint un 
judici amb sessions de més de 10 hores, detinguts, 
havent de patir un trasllat des del centre penitenciari 
de més de 40 minuts, tenint molt poques hores per 
reposar i, a més, han d’estar frescos l’endemà perquè 
s’hi juguen, el que menys, 16 anys de presó. I a això li 
diuen «igualtat davant la llei». 
És clar que som davant d’un Estat que ha de crear 
un vídeo per mostrar «The real Spain» i una Comissió 
que depèn del Ministeri d’Exteriors per vetllar pel 
bon nom del país a l’estranger: excusatio non petita, 
acusatio manifesta. 
La premsa a Madrid, a més, passa de puntetes 
pel judici, no fos cas que les declaracions dels 
empresonats polítics arribi a la gent i algú pugui 
pensar que potser siguin innocents i, potser fins 
i tot, persones que van actuar democràticament. 
Esperem que tornin a ser ben aviat entre nosaltres. 
Sigui com sigui, ningú els podrà tornar mai aquest 
any, o més d’un any en el cas dels Jordis, a la presó.  

GRAN EXCUSA, MANIFESTA CULPA
En nom de ERC voldríem expressar la nostre tristesa 
per la mort d’en Lluís Pedrola i Noguer, històric 
comerciant de la nostre vila, company, amic i militant 
de la nostre formació política. El seu esperit de 
lluita, perseverança i fèrries conviccions polítiques 
i morals queden ja gravades en la nostre memòria 
per sempre. Des d’aquí expressar el nostre condol a 
la família i amics d’en Lluís per tant sentida pèrdua.
Per altre banda tots hem pogut comprovar en el 
judici als nostres pressos polítics al Tribunal Suprem, 
la seva integritat i autoritat moral (de tots ells menys 
un) davant uns fiscals que retorcen la veritat dels 
fets per poder-los acusar falsament. Estem davant 
un judici polític on la sentència condemnatòria ja 
està escrita per endavant, una persecució política, 
judicicial i mediàtica a qui pensa diferent, a qui gosa 
aixecar la veu i actua de manera discrepant. Llàstima 
que Espanya no estigui a l’alçada democràticament 
parlant  de països com Suècia, Dinamarca, Regne 
Unit o Canadà, que si varen permetre referèndums 
o processos d’independència interns durant el 
segle XX. I és per això que a les properes eleccions 
generals, municipals i europees tenim novament 
l’oportunitat de refrendar i enfortir les nostres ànsies 
de llibertat. No ens fan por les urnes.

AMIC LLUÍS, DESCANSA EN PAU
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FUTBOL SALA  EL PROPER PARTIT DE LES LLAGOSTENQUES ES JUGARÀ EL 6 DE MARÇ A LES 20.45 H AL CEM EL TURÓ PETANCA

El CP la Llagosta 
es manté a la
Tercera Divisió

El sènior masculí A del Club 
Petanca la Llagosta ha acabat 
la temporada amb l’objectiu 
de la permanència assolit. El 
conjunt de la nostra localitat 
ha aconseguit el quart lloc 
del grup 4 de la Tercera Di-
visió de Catalunya, amb un 
total de 30 punts i un balanç 
de 10 victòries i 8 derrotes.
El Club Petanca masculí A 
s’estrenava aquesta tempo-
rada a la Tercera Divisió i ha 
assolit mantenir-se “amb es-
creix”, diu Juan Luis Peñas, 
vocal de la directiva. “Ha 
estat una temporada molt 
bona i els tres primers clas-
sificats han estat superior s”, 
remarca Peñas. 
L’objectiu de la propera tem-
porada serà mantenir la Ter-
cera Divisió, tot i que no es 
descarta lluitar per l’ascens. 
“Necessitem uns fitxatges 
per pujar d’esglaó, però, si 
la propera temporada és 
com aquesta, estarem molt 
contents”, admet el vicepre-
sident, Julián Penco.

El sènior B, sisè
D’altra banda, el sènior mas-
culí B ha acabat en el sisè lloc 
del grup 3 de la Cinquena 
Divisió de Catalunya amb 20 
punts i un balanç de 6 vic-
tòries, 2 empats i 8 derrotes. 
La temporada encara no ha 
acabat, ja que ara es disputa 
la fase prèvia del Campionat 
d’Espanya. - J.L. Rodríguez 
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El CD la Concòrdia guanya 1 a 2 el 
Cervera i recupera la segona posició 

Les de Dani Mosteiro van 
començar perdent contra el 
Femení Cervera, però Cris va 
empatar abans del descans. 
Durant la primera part, les 
llagostenques van tenir més 
ocasions. Fins i tot, Domi va 
enviar un xut al pal. 
A la segona part, Cris va mar-
car el gol de la victòria. A falta 
de 30 segons, Jess va fer una 
gran intervenció sota pals.

El Club Deportivo la Concòr-
dia va golejar (6-1) la jornada 
anterior l’Eurogan Red Stars. 
Durant la primera part, les de 
la nostra localitat van fallar 
moltes ocasions de gol i això 
va donar vida a l’Eurogan. 
Alba va inaugurar el marca-
dor. Al minut 18, va arribar 
l’empat a un. Poc després, les 
visitants van tenir una ocasió 
clara per posar-se per davant, 
però la van desaprofitar. A fal-

El Club Deportivo la Concòrdia va guanyar dissabte per 1 a 2 a la pista del Femení Cervera i ha recuperat la 
segona posició al grup 2 de la Segona Divisió espanyola, després de la derrota de l’Eixample contra el Sant 
Vicente-Hércules. Cris, amb dos gols, va sentenciar un partit que va ser molt disputat. La Concòrdia suma 
43 punts, dos menys que el líder, el Xaloc d’Alacant, i ara jugarà contra l’AECS de l’Hospitalet, que ocupa la 
dotzena posició. 

Cris intenta desfer-se de la defensa del Xaloc d’Alacant.  

El conjunt llagostenc 
va empatar a casa (1-1) 
amb el líder, el Xaloc 
d’Alacant

ta de 21 segons per al descans, 
Villa va marcar el 2 a 1.
A la segona part, la Concòrdia 
va ser més efectiva de cara a 
gol. Al minut 1, Ainoa va fer el 
3 a 1 amb un xut des de lluny. 
Un minut després, Cris va 
marcar el 4 a 1 amb un llança-
ment llunyà.
En les ocasions que les visi-
tants van buscar el gol, Jess 
va actuar molt bé sota pals. 
Al minut 9, Villa va recuperar 
una pilota en defensa i va fer el 
5 a 1 després de culminar una 

jugada personal. La golejada la 
van tancar Sònia Ancosta al 
minut 11. 

Empat amb el líder
La Concòrdia va empatar (1-
1) el 2 de febrer amb el líder 
el Xaloc d’Alacant. Les dues 
porteres visitants, amb les se-
ves bones intervencions, i els 
pals van evitar el triomf del 
conjunt llagostenc.
El partit va ser  força igualat, 
però les millors ocasions de 
gol van ser per a la Concòrdia. 

Al minut 1, Villa ja va posar 
a prova a la portera visitant. 
Després va ser Jess, portera 
local, la que va haver d’inter-
venir amb encert en dues oca-
sions seguides.
Al minut 10, les visitants van 
aprofitar una greu errada de-
fensiva de la Concòrdia per 
avançar-se. 
Al minut 15, Cris va rebre  una 
falta molt dura quan anava di-
recta a porteria, però els àrbi-
tres només van treure targeta 
groga a la jugadora del Xaloc, 
quan tota la banqueta local 
reclamava la vermella. En el 
llançament d’aquesta falta di-
recta, Domi va empatar. A la 
segona part, la Concòrdia va 
buscar el gol del triomf, però 
es va trobar en dues ocasions  
amb el pal.
El conjunt llagostenc és segon 
amb 43 punts, dos menys que 
el líder, el Xaloc. Dissabte, les 
llagostenques havien de rebre 
la visita de l’AECS de l’Hos-
pitalet, però el partit ha estat 
ajornat per la festa de Carna-
val i es disputarà el 6 de març 
a partir de les 20.45 hores al 
CEM El Turó. Les de l’Hospi-
talet són dotzenes. - J. Cintas 



www.08centvint.cat18  Esports 08centvint  I  Març 2019

El FS Unión Llagostense 
perd amb el líder i és desè
El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense ocu-
pa la desena posició a la Lliga 
Nacional amb 17 punts. Els 
de Juan Carlos García només 
superen tres conjunts a la clas-
sificació, l’Albelda, que suma 
16 punts; el Montsant Sala 5, 
amb 8; i el Ciutat Granollers, 
que encara no ha puntuat.
En el darrer partit, disputat el 
16 de febrer, el FS Unión Lla-
gostense va perdre per 3 a 6 
amb el líder, el Padre Damián. 
Els llagostencs van plantar 
cara al primer classificat, però 
van caure davant d’un rival 
superior.

Derrota al descans (1-3)
Marc va avançar al minut 2 al 
FS Unión Llagostense, però, 
de seguida, van empatar els 
visitants. Al minut 16, Abra-
ham, amb una gran acció amb 
el peu, va evitar l’1 a 2. El Pa-
dre Damián va marcar al mi-
nut 18 amb un xut llunyà i va 
fer l’1 a 3 a falta de 49 segons 
per al descans.
Només començar la segona 
part, Álex va xutar lleugera-
ment desviat. Abans que es 
complís el primer minut de 

Juan Carlos García defensa un atac del Bigues. 

FUTBOL SALA   EL CONJUNT LOCAL NOMÉS SUPERA TRES EQUIPS A LA CLASSIFICACIÓ

joc, va arribar l’1 a 4. Els dos 
equips van disposar d’oportu-
nitats, però van ser novament 
els visitants els que van mar-
car al minut 6.
El FS Unión Llagostense va 
continuar treballant i Cube-
ro va reduir les diferències. 
Els llagostencs es van apropar 
amb perill a la porteria del Pa-
dre Damián, però el seu por-
ter va estar molt encertat.
Al tram final, va sortir a la pis-
ta Alberto, porter del sènior B 
del FS Unión Llagostense, que 
ho va fer bé, però que no va 
poder evitar el 2 a 6 al minut 
17 en un doble penal. El darrer 
gol el va marcar Marc al minut 

18. El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense va 
perdre la jornada anterior a la 
pista del Teià Futbol Cinc per 
cinc gols a un. La primera part 
va ser força igualada i va fina-
litzar amb un resultat d’1 a 0.
A la segona part, el Teià va 
ser molt superior al FS Unión 
Llagostense. Al minut 37, el 
resultat era de 5 a 0. L’únic gol 
llagostenc el va marcar Alber-
to Joyera al minut 38. 
Els de la nostra localitat 
havie n caigut abans per 1 a 4 
amb el Bigues. Els llagostencs 
ja no tornaran a jugar fins al 9 
de març, quan es desplaçaran 
a la pista del Sansur. - J. Cintas

JUDO

Tres medalles per al judo 
de la Llagosta al
Campionat de Catalunya

L’Associació Esportiva Ka-
rate-Judo de la Llagosta va 
aconseguir dissabte tres me-
dalles en el Campionat de 
Catalunya de judo de les ca-
tegories infantil i cadet. En 
cadets, Kaisan Molina va ser 
tercer, mentre que, en infan-
tils, Ángel Suárez va obtenir 
la primera posició i Aleix Fer-
nández va ser tercer. 
La competició, amb la parti-
cipació de 452 esportistes, es 
va celebrar al Complex Es-
portiu Municipal El Turó i 
va comptar amb l’organitza-
ció de l’Associació Esportiva 
Karate-Judo la Llagosta i la 
Federació Catalana de Judo. 
L’Ajuntament de la Llagosta 
hi va col·laborar. El club local 
va inscriure una vintena de 
judokes. 

Circuit estatal de katas
D’altra banda, Sergi Pons i 
Héctor Roura, de l’Associació 
Esportiva Karate-Judo de la 
Llagosta, van assolir el tercer 
lloc en la segona prova pun-

tuable del circuit espanyol 
de katas, que va tenir lloc el 
2 de febrer a la localitat ma-
drilenya de Villaviciosa de 
Odón. La parella llagosten-
ca competeix en la categoria 
absoluta de judo i ja havia 
aconseguit un tercer lloc a la 
primera prova, que va tenir 
lloc al novembre passat a Ba-
dajoz. Pons i Roura van obte-
nir la seva màxima puntuació 
(380), quedant-se a tan sols 10 
punts de la medalla de plata 
i a 58 dels campions. “Amb 
una puntuació com aquesta 
aconseguiríem ser medalla 
en el Campionat d’Espanya. 
Hem de seguir treballant, 
però estem molt contents 
amb un altre tercer lloc”, ad-
met Sergi Pons.
En aquesta competició tam-
bé va participar una segona 
parella de l’AE Karate-Judo 
la Llagosta, però en catego-
ria promoció, Aroa Silveiro i 
Ricardo Pereira, que van ser 
vuitens. - Juanjo Cintas / José 
Luis Rodríguez Beltrán

Carlos Gómez rep un premi 
pel joc net del seu equip 
El llagostenc Carlos Gómez 
ha rebut un premi als valors 
esportius amb l’equip cadet 
de la Unió Esportiva Lourdes 
de Mollet. Gómez dirigeix el 
conjunt de futbol base molle-
tà i durant la gala de la Nit de 
l’Esport de Mollet va ser reco-
negut pel joc net del seu grup.
El premi reconeixia el joc net 
del cadet de la Lourdes, que 
durant un partit de la tempo-
rada 2017-2018 es va deixar 
marcar el 2 a 1 després que un 
jugador marqués el 2 a 0 apro-
fitant un bot neutral. L’acció 
va ser just abans del descans i 

FUTBOL   EL LLAGOSTENC ÉS ENTRENADOR DEL CADET DE LA LOURDES DE MOLLET

Carlos Gómez.

a la represa es va decidir que 
la Lourdes s’havia de deixar 
marcar un gol. “Tot es va pro-
duir perquè hi va haver uns 
bots neutrals en els quals 
l’equip rival no va cedir la 
pilota. Quan a nosaltres ens 
va tocar cedir la pilota, no 
ho vam fer. És comprensi-
ble, perquè són infants. Però 
no va ser una acció correcta. 
Així que, al descans, ho vam 
parlar amb la plantilla, amb 
l’equip rival i vam fer aquesta 
acció de joc net”, recorda  el 
tècnic llagostenc Carlos Gó-
mez. - J.L. Rodríguez Beltrán

ATLETISME

Tres medallistes en el 
Campionat de Catalunya
Triplet de medalles llagosten-
ques al Campionat de Cata-
lunya d’atletisme de pista co-
berta veterà, que va tenir lloc 
el 17 de febrer a Sabadell. Raúl 
Gracia, de l’Atlètic Mollet, es 
va proclamar campió cata-

là en la prova d’alçada; José 
Gámez, també de l’Atlètic 
Mollet, es va penjar una pla-
ta en el relleu 4×200 metres; i 
Sonia Bocanegra, de l’Atletis-
me Barcelona, va guanyar un 
bronze en els 60 metres llisos. 

Un dels combats del Campionat de Catalunya. 
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El Joventut Handbol és quart 
tot i perdre amb el Vendrell
El sènior del Joventut Hand-
bol la Llagosta ocupa la quarta 
posició al grup A de la Tercera 
Catalana amb 21 punts des-
prés de perdre el cap de set-
mana passat a casa contra el 
Vendrell per 24 a 30. El con-
junt que entrena Xavi Canale-
jas va fer un partit molt dolent 
contra un equip assequible. Al 
descans, perdia per 12 a 14, 
però no va poder remuntar a 
la segona part i va deixar esca-
par dos punts molt importants 
davant d’un rival situat a la 
zona baixa de la classificació.

Sis trioms seguits
El Joventut Handbol portava 
una ratxa de sis victòries con-
secutives, però contra el Ven-
drell l’equip no va oferir una 
bona imatge. 
Tot i la derrota, els llagostencs 
han pujat un lloc a la classifi-
cació per la derrota del Vallag, 

L’entrenador del sènior del Vallag, Javi Iglesias.  

HANDBOL   ELS LLAGOSTENCS POSEN FI A UNA RATXA DE SIS VICTÒRIES SEGUIDES

amb el qual està empatat amb 
21 punts. El líder destacat és el 
Sant Vicenç B amb 34 punts. 
El segon classificat és la Sa-
lle Bonanova Atlètic amb 24 
punts i el tercer, el Manyanet 
B amb 23 punts.
Aquest cap de setmana, el 
conjunt entrenat per Xavi Ca-
nalejas tindrà un compromís 
molt important a la pista de 

la Salle Bonanova Atlètic. Els 
dos equips estan lluitant per 
l’ascens. Els tres primers pu-
jaran directament i aquest és 
l’objectiu que es marca el Jo-
ventut Handbol, que ara ma-
teix està en zona de promoció 
d’ascens. La Salle Bonanova 
Atlètic va guanyar la jornada 
passada el Torró d’Agramunt 
per 24 a 22. - J. Cintas

FUTBOL

El Viejas Glorias guanya 
el Santvicentí B (2-5)

El Club Deportivo Viejas 
Glorias va guanyar el cap de 
setmana passat al camp del 
Santvicentí B per 2 a 5. José 
Antonio Fernández va marcar 
tres gols, Adrián Romero un i 
Félix González, un altre. 
Després d’aquesta jornada, el 
Viejas Glorias ocupa la vui-
tena posició al grup Sud de la 
Primera Divisió de Veterans 
Vallès-Maresme. Els llagos-
tencs sumen 39 punts i estan 
empatats amb el setè classifi-
cat, la Mataronesa. 

A sis punts de l’ascens
El Viejas Glorias està a sis 
punts de la promoció d’ascens, 
un lloc que ara ocupa l’Alella. 
Els dos primers classificats, 
que pujarien directament de 
categoria, són l’Argentona, 
amb 49 punts, i el Sant Fost, 

amb 48. El proper cap de set-
mana, hi haurà jornada de 
descans. El següent partit del 
Viejas Glorias es disputarà el 
9 de març al Camp Munici-
pal de Futbol Joan Gelabert. 
Aquell dia, els de la nostra lo-
calitat rebran la visita del pri-
mer classificat. 
En les darreres jornades, el 
Viejas Glorias va guanyar els 
Amics del Masnou (4-2) amb 
gols d’Adrián Romero (2) i 
Cristian López (2); va empatar 
amb el Premià (1-1) amb gol 
de Cristian López de penal;  i 
va guanyar per la mínima (1-
0) la Penya Madridista Iluro 
amb un gol de Cristian López. 
El Viejas Glorias està prota-
gonitzant una temporada ir-
regular i ara intentarà refor-
çar-se després d’haver perdut 
alguns jugadors. - J.C.

El sènior del Vallag cau de 
la zona d’ascens directe
El sènior de l’Handbol Club 
Vallag ha baixat a la cinquena 
posició al grup A de la Terce-
ra Catalana, empatat amb el 
Joventut Handbol, després de 
caure dissabte a la pista del Sa-
badell B per 29 a 24. Els de Javi 
Iglesias arribaven a la jornada 
del cap de setmana passat en 
tercera posició i, per tant, en 
zona d’ascens directe.

Cinquena posició
La derrota contra el Sabadell 
B ha fet que els llagostencs 
perdin dos llocs a la classifi-
cació. Tot i això, ara es troben 
en zona de promoció d’ascens. 
El Vallag està fent una tempo-
rada molt bona i aspira també 
a aconseguir l’ascens de cate-
goria. 
La propera jornada, el con-
junt llagostenc rebrà la visita 

HANDBOL   L’EQUIP DE JAVI IGLESIAS VA PERDRE DISSABTE A LA PISTA DEL SABADELL B

del Sant Andreu de la Barca-
El Papiol. Aquest conjunt ve 
d’empatar a casa a 27 gols amb 
el Cerdanyola, que és el setè 
classificat. El Sant Andreu de 
la Barca és un rival directe del 
Vallag en la lluita per pujar de 
categoria, ja que ocupa la sise-
na posició amb 17 punts. Els 

HANDBOL

Inscripcions per al
Campus Antonio García
Antonio García Robledo ha 
obert el període d’inscripcion s 
del seu Campus de Tecnifica-
ció d’Handbol, que enguany 
arribarà a la novena edició. 
El Campus Antonio García es 
desenvoluparà, com és habi-
tual, a la Casa de Colònies El 
Company, a Vilanova de Sau, 
en dos torns, del 7 al 13 de ju-
liol i del 14 al 20 de juliol.
L’activitat està adreçada a 
infants de 7 a 16 anys, que 
corres pon entre les categories 
d’handbol de prebenjamí fins 
a cadet. Hi ha 75 places pre-

vistes per a cada torn, tot i que 
s’obre una llista d’espera per si 
hi ha baixes. Les inscripcions 
es poden formalitzar mitjan-
çant la pàgina web de l’espor-
tista professional d’handbol 
de la nostra localitat. El preu 
d’una plaça per torn és de 560 
euros i de 1.050 euros per als 
dos. Hi ha diversos descomp-
tes per participar en edicions 
passades, germans, grups de 
vuit o més jugadors o jugado-
res d’un mateix club o mem-
bres d’un club o entitat de la 
Llagosta. - J.L. Rodríguez

Xavi Canalejas, entrenador del sènior del Joventut Handbol.

llagostencs sumen ara mateix 
21 punts i, si guanyen el pro-
per partit, pràcticament dei-
xarien sense opcions al Sant 
Andreu de la Barca. 
El Vallag ha aconseguit fins 
ara vuit victòries i cinc empats 
i només ha perdut quatre par-
tits - J. Cintas 
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Telèfons d’interès
Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

(Horari: de dl a dv, de 8.30 a 14 h 

i dt i dj, de 16 a 20 h)

Emergències  112

Bombers  112

Mossos d’Esquadra   112

Policia Local   93 574 08 08

CAP la Llagosta   93 574 98 10   

         Urgències   93 574 92 66

CatSalut Respon    061

Can Pelegrí   93 545 15 40

Biblioteca   93 545 15 41

Escola de Música  93 545 15 40

Ràdio la Llagosta   93 545 15 43

Casal d’Avis   93 574 27 46

Nou Casal   93 574 29 19

CEM El Turó   93 545 15 50

Centre Cultural   93 545 15 60

Deixalleria   93 544 85 81

Sorea (aigua)   93 574 27 68

Taxis  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 

08centvint  I Març 2019

CARNAVAL INFANTIL 

PIRATA

Divendres 1 de març
17 h Trobada a la plaça 
d’Antoni Baqué.
17.20 h Rua infantil pirata.
18 h Gran festa al CEM El Turó 
amb animació pirata i disco 
mòbil fins a les 20 h.
(Els infants han d’anar acom-
panyats d’adults)
CARNAVAL

Dissabte 2 de març
17 h Trobada a la plaça 
d’Antoni Baqué.
17.20 h Inici de la cercavila.
19 h Ball de disfresses al CEM 
El Turó.
20 h Lliurament de premis 
del Concurs de disfresses.

CARNAVAL 2019 23 l dissabte
LLIURAMENT DE TROFEUS DE LA

19A LLIGA DE DÒMINO. 

A les 12 h,  a la seu de l’entitat, Bar 
El  Parque, plaça de la Concòrdia, 1.

TEATRE. Teatanic. La versión cómica 
sin Oscars. 
A les 18 h i a les 20.30 h, a l’antic 
Centre Cultural del c. de la Florida.
Taquilla inversa, entrades a la Carpa.
El Pícaro Teatro.

30 l dissabte
MUSIBANDES. L’alumnat de per-
sussió i de vent de l’Escola Munici-
pal de Música participa en la Troba-
da Musibandes que es fa al Masnou. 

TEATRE.  Un funeral de muerte.
A les 18 h i a les 20 h, al Centre 
Cultural.
Entrades, 4 euros, a Foto Damián.
Jump Teatre.

Març

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA.

Marràqueix, de Carlos Seisdedos. De 
dilluns a divendres, de 18 a 21 h i 
caps de setmana amb activitat.
Fins al 16 de març, al Centre Cultural.
Foto-Club la Llagosta.

INSCRIPCIONS CURSOS DE CATALÀ.

Del 25 al 28 de març.
De dilluns a dijous, de 10 a 13 h, a 
l’Oficina de Català, i de 16 a 19 h, a 
Can Pelegrí.
Oficina de Català de la Llagosta.

2 l dissabte
DIA DEL SOCI. Dinar d’homenatge 
als socis de l’AC Galega Alborada. 
Preu no socis 20 euros. Reserves al 
tel.: 608 592 103. 
A les 14 h, a la seu d’Alborada, carrer 
de Mogoda, 6.

9 l dissabte
22 ENCONTRO DOS CORALS 

FEGALCAT.  Trobada de les corals 
gallegues de Catalunya.
A les 18.30 h, al Centre Cultural.
Federación de Entidades Gallegas 
de Catalunya.

10 l diumenge
FESTA DEL DIA D’ANDALUSIA.

11 h Hissada de la bandera andalusa 
als pals de l’Ajuntament. 
11.15 h Cercavila amb cavalls 
amenitzada per la banda de 
tambors del CC Andaluz de Mollet.
En acabar, actuacions de José Luis 
Cobos i els quadres de ball  de 
la Casa de Andalucía al Centre 
Cultural.

13 l dimecres
PASSEJADA GENT GRAN. Sortida 
pels entorns de la Llagosta. Cicle de 
passejades per a la gent gran orga-
nitzat per l’Ajuntament de la Llagos-
ta i la Diputació de Barcelona.
Tot el dia.
Inscripcions al Casal d’Avis. 

17 l diumenge
MATINAL FLAMENCA.  Amb el cor 
Sentir Rociero de Mollet, el CCA Co-
marca d’Estepa y Sierras del sur de 
Barcelona i els quadres de ball de la 
Casa de Andalucía: Algarabía, Aza-
har, Cristina i  Meritxell.
A les 11.30 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

Programació Sant Josep
pàgina 19

Programació Dia de la Dona
pàgina 19
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Farmàcies 
de guàrdia

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

28 febrer
VILA

1 - 7 març
CALVO SÁNCHEZ

8 - 14 març
BOTET NADAL

15 - 21 març
CARRERAS ARBAT

22 - 28 març
VILA

29 març - 4 abril
CALVO SÁNCHEZ

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

Dijous, dia 21

CELEBRACIÓ DEL DIA

MUNDIAL DE LA POESIA.

Intervenció dels membres del 
Taller de Poesia al programa 100 
éxitos de siempre, de Ràdio la 
Llagosta.
A les 18.30 h

Dimecres, 27

CELEBRACIÓ DEL DIA 

MUNDIAL DEL TEATRE.

Taller amb Aníbal Marrón.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h

ABRIL

Dimecres, dia 3

CLUB DE LECTURA. 

Proyecto Verne, de José Ramón 
Vera. Amb l’autor.
A les 16 h 

L’HORA DEL CONTE. 
A les 18.30 h 

CONCURS DE PUNTS DE 

LLIBRE SANT JORDI 2019.

Concurs de punts de llibre per 
celebrar la Diada de Sant Jordi. 
Tot i que el tema és lliure, es 
proposa fer referència al 25è 
aniversari de la Biblioteca.

Hi ha cinc categories:
- 1a categoria, 1r i 2n de Primària.
- 2a categoria, 3r i 4t de Primària.
- 3a categoria, 5è i 6è de Primària.
- 4a categoria, 1r i 2n d’ESO.
- 5a categoria, 3r i 4t d’ESO.

Les bases es poden consultar a la
mateixa Biblioteca.

TALLERS.

Les places als tallers són 
limitades. Per poder participar-
hi, cal inscriure’s a la mateixa 
Biblioteca.

GRUP DE CONVERSA EN 

CATALÀ.

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

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

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

Dimecres, dia 13

VIDEOFÒRUM.

Maudie: el color de la vida, 
d’Aisling Walsh.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h

Dimecres, dia 20

XERRADA.

Sexualitat i dona, a càrrec de 
Toni Vílchez.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h
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Fem Poble per Xavi Herrero

José Monterrubio

¿Usted se dedica a escribir 

poemas?

No, eso es una tontería que 
yo empecé como una cosa 
cualquiera. Cuando me 
parecía, cogía un papel, me 
daba la ventolera y escribía. Así 
tendré como unas 95 poesías. 
Bueno, tonterías, una cosa son 
poesías otra ésta. Son cosas 
de familia, celebraciones, 
pensamientos,... Un poquito 
serias, no sé, en el libro 
pusieron 28 o 29, podían 
haber puesto 40.

Hábleme del libro, 

Verborreas encadenadas.

Lo presentaron el día 29 de 
noviembre. El libro ha sido 
cosa de mis hijos y Antonio 
Melgar, el barbero. El último 
en enterarse fui yo. Se 
presentó en el Centro Cultural. 
Antonio me dijo que había un 
acto poético para recaudar 
dinero para la ELA (Esclerosis 
Lateral Amiotrófica). Le dije 
que allí tenía que estar yo y la 
sorpresa me la llevé cuando 
presentaron el libro.

¿Contiene recuerdos de su 

infancia?

Los recuerdos son otra cosa. 

Comencé a escribirlos y llegué 
a 90 folios que quedaron sin 
terminar y corté. Corté esto, 
corté las poesías y corté todo, 
hasta la fecha, que he escrito 
una poesía para mi biznieta. 

¿Dejó de escribir?

Sí. Cuando murió mi mujer, en 
el 2008. Empezó a estar mal 
y ahí se quedó. Padeció ELA. 
Se juntó el hambre con las 
ganas de comer. En el 2007 
ella ya estaba mal y a mi me 
operaron. Me tuvieron en 
la Vall d’Hebron 34 días. Mis 
hijos se ocuparon de todo. 
Poco a poco fue perdiendo las 
facultades, dejó de caminar. 
No podía hablar, terminó por 
no poder comer ni hacerse 
entender. Yo pasaba las 
noches a su lado. Cruz Roja 
me dejó una cama para ella. 
Fue un proceso horroroso.

Supongo que es importante 

toda la ayuda que pueda 

haber para la ELA.

A mí quien me ayudó fue la 
Cruz Roja. Se portó muy bien. 
Desde entonces soy socio. 
Después, Antonio Melgar, que 
también padece ELA pero 
menos agresiva, la Murga y 
otros grupos recaudan dinero 
para la investigación. Hace un 
mes llevaron de la Murga para 
la investigación 2.900 euros y 
otras donaciones anteriores. 
De La Llagosta están muy 
contentos.

¿Cuándo empezó a escribir?

No sé. Fue una cosa 
espontánea. Si me pregunta 
cuando empecé a leer, desde 
que tengo uso de razón. 
Una prima mía, cuando 
era pequeño, me decía tú 
terminarás loco de tanto leer. 
Leía todo lo que caía en mis 
manos. A los 10 años había 
leído El Quijote y también a 
Homero. Me gusta la lectura, 
sobre todo si es histórica. 

¿La lectura ha sido su 

formación?

Sí, sin duda. Estudios sólo hice 
una formación empresarial de 

cuando trabajaba en Nissan, 
en 1985. Cuando yo entré 
en la empresa, me pusieron 
en los almacenes. Había un 
chaval de Les Franqueses que 
estudiaba Económicas y lo 
pusieron de administrativo. 
Buscaban a otro y decidieron 
promocionarme. 

Ya de mayor continuó 

escribiendo.

Formaba parte del jurado 
del Concurso de Teatro 
Amateur que hacía el 
Ayuntamiento. Siempre, al 
acabar el concurso, dedicaba 
una poesía a cada grupo 
participante. También estuve 
colaborando escribiendo 
artículos y poemas en una 
revista del pueblo del Casal 
d’Avis, que se llamaba Nuestra 
mayoría. En el año 86 también 
gané un premio en Granollers 

y en el Centro Cívico de la 
Florida.

Tengo entendido que 

también forma parte de 

algunas entidades.

Cuando mis hijos eran 
pequeños, iban a la Safa 
y fundamos la primera 
asociación de padres de 
alumnos José Estefa, Rogelio 
Rodríguez, alguno más y yo. 
Fue todo un éxito. Ahora llevo 
unos once años en la vocalía 
de entierros de la Asociación 
de Vecinos de Pedro IV, que 
tiene más de 1.800 socios y 
que permite ahorrar mucho 
dinero.  A lo mejor si algún 
socio se muere pagas 3 euros 
y en una compañia tienes que 
pagar 30 euros mensuales.

¿Y en el Casal d’Avis?

Aquí me invitaron a ir a un 
curso de informática y todo 
lo que aprendí lo enseñaba 
aquí. Estuve bastante tiempo, 
pero los ordenadores ya se 
quedaron obsoletos y ya no 
se hace. También reorganicé 
la Biblioteca, que lleva tiempo 
cerrada. Hice una lista de los 
libros numerándolos para 
poder localizarlos,...

“El libro ha sido 
cosa de mis 
hijos y Antonio 
Melgar, el 
barbero”

“A los 10 años  
había leído 
El Quijote y 
también a 
Homero”

“Cuando me parecía, 

cogía un papel, me 

daba la ventolera y 

escribía”

Lector empedernido, Monterrubio es poeta por 
vocación, aunque él no se reconozca como tal. 
Implicado en más de una entidad, a sus 86 años 
continua activo en entidades como la Asociación 
de Vecinos de Pedro IV o en actividades de 
concienciación sobre la ELA.
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