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El Partit dels Socialistes aconsegueix
la majoria absoluta amb 13 regidors
Les eleccions municipals del 26 de maig a la
Llagosta passaran a la història per diversos motius.
El primer, per la majoria absoluta amb 13 regidors
aconseguida pel Partit dels Socialistes. També per
la segona posició aconseguida per ERC, la desfeta
de La Llagosta En Comú i la desaparició de l’arc
municipal del PP i dels hereus dels convergents,
Junts per Catalunya.
El Partit dels Socialistes
(PSC) va guanyar diumenge
clarament les eleccions municipals a la Llagosta i Óscar
Sierra continuarà sent l’alcalde. El PSC va obtenir majoria
absoluta amb 13 regidors, un
resultat històric a la nostra localitat. Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) va aconseguir dos edils; La Llagosta
En Comú, un i Ciutadans, un
altre.
Els socialistes no van tenir
rival en aquestes eleccions
municipals i van sumar 3.931
vots (65,44%), 1.996 més i
gairebé 30 punts més que al
2015.
Molt per darrere de la llista
del PSC va quedar ERC en
segona posició amb 578 vots
(9,62%). Els republicans han
passat de la cinquena a la segona posició amb 274 vots
més i uns quatre punts més
que al 2015. A més, tindran
dos regidors, un més que al
mandat que ara acaba.
La Llagosta En Comú va ser
la tercera candidatura (ara

fa quatre anys va ser la segona) amb més suport amb
383 vots (6,38%). Respecte a
les anteriors eleccions, amb
la coalició ICV-EUiA, perd
quatre regidors, 1.235 vots i
gairebé 24 punts.

El socialista Óscar
Sierra seguirà quatre
anys més com a alcalde
de la Llagosta
Ciutadans va sumar 356 vots
(5,93%) i això li va permetre
mantenir un regidor. La formació taronja cedeix 307 vots
i sis punts respecte a les eleccions municipals del 2015.
Podemos va obtenir 286 vots
(4,76%); el PP, 217 (3,61%);
Junts per Catatalunya, 165
(2,75%); i Nosotros, 50
(0,83%). Tant els populars
com els hereus dels convergents perden els regidors que
tenien, un cadascun, i no tindran representació en el proper Consistori.

Gràfic amb els resultats de diumenge i la comparativa amb el 2015.

La participació va ser a la Llagosta del 62,03%, cinc punts
més que al 2015. La jornada
va transcórrer sense incidències destacades a la Llagosta,
segons va informar la Policia
Local.

Seguiment informatiu
Els mitjans de Comunicació de l’Ajuntament, el
08centvint i Ràdio la Llagosta Emissora Municipal, van
fer un seguiment informatiu
de les eleccions municipals
durant tota la jornada del 26
de maig. A més, també es va
informar a la ciutadania des
del web del Consistori i des de
les xarxes socials, Facebook i
Twitter. - Juanjo Cintas

EL PSC, PRIMERA FORÇA
A LES EUROPEES
El Partit dels Socialistes de Catalunya va ser la llista més
votada diumenge a la Llagosta en les eleccions europees.
Com a complement a la jornada històrica dels comicis
municipals, el PSC va sumar 2.723 vots (45,99%). Els
socialistes van obtenir 1.623 vots més i divuit punts més
que al 2014, quan també van ser la formació més votada a
la nostra localitat.
ERC va obtenir 803 vots (13,56%), 427 més i quatre punts
més que al 2014.
CeC-Podemos va sumar 665 vots (11,23%); Cs, 588 (9.93%);
Junts per Catalunya, 422 (7,13%) i el PP, 360 (6,08%).
Hi va haver 46 vots en blanc i 28 nuls. La participació va
ser del 61,07%, divuit punts més que als anteriors comicis
europeus celebrats l’any 2014. - J.C.
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POLÍTICA ÓSCAR SIERRA DIU QUE CONTINUARAN TREBALLANT PERQUÈ LA LLAGOSTA SIGUI EL MILLOR POBLE DEL MÓN

POLÍTICA

“La ciutadania ha reconegut la
feina dels darrers quatre anys”

El PSC guanya
les generals a la
Llagosta

El candidat del Partit dels
Socialistes de Catalunya a la
Llagosta, Óscar Sierra, va destacar la nit de diumenge en el
primer balanç dels resultats
de les eleccions municipals
que la ciutadania “ha reconegut la gran feina realitzada durant els darrers quatre
anys”. “Hem estat al costat
de la gent, pensant en la Llagosta amb el cor i el cap”, va
afegir Sierra. El candidat del
PSC, que tornarà a ser l’alcalde durant els propers quatre
anys, va indicar que “ara toca
treballar, treballar i treballar
per fer de la Llagosta el millor poble del món”.

“Ara toca treballar,
treballar i treballar per
fer de la Llagosta el
millor poble del món”
“Estic enamorat de la Llagosta i molt orgullós de ser el seu
alcalde”, va remarcar Sierra.
L’actual alcalde en funcions va
destacar la “gran campanya
que han fet els meus companys de partit” i va tenir un
record per als seus: “he tret
moltes hores a la meva família”. “M’aixecaré el primer
i aniré a dormir l’últim per
treballar per la Llagosta”, va
concloure Sierra.

es va mostrar satisfet amb
els resultats a nivell europeu
aconseguits a la Llagosta, però
no “amb els locals”. L’alcaldable de Nosotros Partido de la
Regeneración Social, Bartolomé Fraile, va parlar de “fracàs
rotund” de la seva formació i
va avançar que defitivament
deixava la política local. Juanjo Cintas

NOU ARC
MUNICIPAL
Els socialistes celebren el triomf a les eleccions municipals.

El cap de llista d’Esquerra Republicana de Catalana, Xavier
Cols, va indicar que al seu partit tenien un sentiment agredolç. “Estem contents, però
pensàvem que obtindríem
tres regidors”, va assegurar.
“Durant aquest mandat, farem el que podrem per augmentar vots i regidors en les
següents eleccions municipals”, va remarcar el candidat
republicà.
El candidat de La Llagosta
En Comú, Toni Cubel, va explicar que “estem profundament tristos i decebuts; és
una situació que no podíem
sospitar; hem de posar-nos
a treballar per fer oposició”. Cubel va reconèixer que
“el PSC havia convençut

àmpliament la població de la
Llagosta i havia aconseguit
un resultat històric”.
El candidat de Cs, Jorge Sabanza, va assenyalar que “ens
hem deixat la pell per treballar per la Llagosta, però
hem comès errades i el PSC
ha treballat bé”. “Farem una
oposició responsable”, va dir
Sabanza.
Montse Garcia, de Podemos,
esperava un “resultat millor”,
però va destacar que havien
estat a punt d’aconseguir un
regidor.
Jaume Bonallach, del PP, va
explicar que estava molt feliç
dels 12 anys que havia estat regidor a l’Ajuntament de la Llagosta. El cap de llista de Junts
per Catalunya, Toni Arenas,

En el nou plenari de
l’Ajuntament de la Llagosta, que es constituirà
durant una sessió que se
celebrarà el 15 de juny, hi
haurà 13 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seran Óscar
Sierra, Conchi Jiménez,
Fran Ruiz, Jordi Jiménez,
Antonia Illescas, Mariano García, Antonio García Robledo, Marc Ruiz,
Melania Beltrán, Judith
Robles, Núria Guerrero,
Raúl Valero i Isabel María Rodríguez; dos d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Xavier Cols i
Cristina Segura; un de La
Llagosta En Comú, Toni
Cubel, i un de Ciutadans,
Jorge Sabanza. - J.C.

El Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) va ser
la formació més votada el
28 d’abril a la Llagosta en
les eleccions generals. Els
socialistes van aconseguir
2.883 vots i van superar
clarament a la resta de
formacions. El PSC va
treure més del doble de vots
que la segona llista, la d’En
Comú Podem. En concret,
els socialistes van sumar
2.883 vots (38,41%). A les
eleccions de juny de 2016
van aconseguir 1.716 vots
(27,07%).
En Comú Podem va passar
de ser la primera a la segona
llista més votada a la Llagosta
amb 1.433 vots (19,09%). A
les anteriors eleccions va
obtenir 2.025 vots (31,95%).
Ciutadans va ocupar la
tercera posició (en les darreres
generals va ser la quarta)
amb 1.150 vots (15,32%).
El partit taronja havia
aconseguit anteriorment 856
vots (13,5%).
En quarta posició va quedar
Esquerra Republicana de
Catalunya, que guanyava un
lloc respecte al 2016. ERC
va obtenir 838 vots (11,17%),
respecte als 355 vots (5,6%)
del 2016. El Partit Popular
passava del tercer al cinquè
lloc amb 414 vots (5,52%).
El 2016 havia sumat 1.013
vots (15,98%). Vox va sumar
307 sufragis i Junts per
Catalunya, 188 vots.
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TRANSPORTS ESTÀ OPERATIVA DES DEL 13 DE MAIG I SUPOSA UN ESTALVI IMPORTANT

Entra en servei la nova
parada de bus de la zona 1
La nova parada d’autobús de la
zona 1 sobre el pont de la riera
Seca està en marxa des del 13
de maig, una vegada obtingut
el darrer permís de l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM). Les obres per habilitar aquest punt, adjudicades
per l’Ajuntament a l’empresa
Coynsa 2000, van començar
al febrer. L’operació tenia un
període d’execució d’un mes
i mig però les obres van haver d’auturar-se durant unes
setmanes per la necessitat de
fer una modificació en el projecte inicial per atendre una
petició de l’ATM. Una vegada
aprovat el projecte i iniciades
les obres, l’Ajuntament va rebre una petició de l’ATM per
donar més amplada a la vorera. La parada és de la zona 1
perquè està al terme municipal de Montcada. Per tant, els

Veïns i veïnes, pujant a l’autobús a la nova parada.

usuaris que agafen l’autobús
en aquest punt paguen una
tarifa corresponent a la zona
1 amb l’estalvi corresponent.
El Consistori ha atès així una
reivindicació de la ciutadania,
especialment d’aquelles per-

sones que agafaven l’autobús
a la parada situada al costat
del McDonalds. Dimecres, es
va instal·lar una marquesina a
la parada en sentit Barcelona
per una major comoditat dels
usuaris. - J.C.

CULTURA

CULTURA

Sisena Trobada
de bèsties de foc

43a Ballada de Gitanes
de la Llagosta

Les Llagostes de l’Avern van organitzar l’11 de
maig la 6a Trobada de bèsties de foc. L’activitat
va comptar amb la participació del Drac Apocaleus de Vallirana; el Gall Abraxas de Palausolità i Plegamans, el Pollot menja gats de
Montgat, el Poll Foll de Ripollet, l’Espurna de
Les Llagostes de l’Avern i la Maru del Mercat
Municipal de la Llagosta. Les bèsties van estar
exposades en un primer moment al passeig de
l’avinguda de l’Onze de Setembre. Posteriorment, es va portar a terme una cercavila que va
finalitzar a la plaça de la Sardana, on es va fer
un espectacle amb foc. - J.C.

El Grup de Ball de Gitanes de la Llagosta va
portar a terme el 12 de maig a la plaça d’Antoni
Baqué la 43a Ballada de Gitanes de la nostra
població. Colles de cinc poblacions vallesanes
van prendre part a l’activitat, que es va desenvolupar durant una hora i mitja aproximadament. La Ballada va comptar amb la participació de les colles de Lliçà d’Amunt, Polinyà,
Lliçà de Vall, Parets del Vallès i la Llagosta. La
propera actuació del Grup de Ball de Gitanes
de la Llagosta serà l’11 de setembre durant el
tradicional Homenatge a Catalunya que es fa a
la nostra població. - J.C.
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LA CIUTADANIA PODRÀ DECIDIR A QUINA ACTUACIÓ ES DESTINEN 30.000 EUROS DELS COMPTES MUNICIPALS

L’Ajuntament compta amb un
pressupost d’11.943.379 euros
El Ple va aprovar el 4 d’abril
de forma inicial el pressupost
municipal amb el vot a favor
dels grups municipals del PSC
i del PP; l’abstenció de Cs i el
vot en contra d’ICV-EUiA.
No van assistir a la sessió ni
el regidor d’ERC, Xavier Cols,
que va excusar la seva presència perquè havia d’atendre un familiar malalt, ni la
del PDeCAT, Mireia Egea,
ni dos edils del grup municipal d’ICV-EUiA, Meritxell
Carbonell i Alberto López. El
pressupost va quedar aprovat
posteriorment de forma definitiva en no presentar-se cap
al·legació. El Consistori comp-

tarà aquest any amb un pressupost d’11.943.379 euros. La
principal novetat és que, per
primera vegada, es dedicaran
30.000 euros del pressupost
a realitzar alguna actuació
que decideixi la ciutadania.
El procés participatiu, obert a
tots els veïns i veïnes, es portarà a terme properament, ja
que es va decidir fer-lo una vegada finalitzades les eleccions
municipals.
Per impostos directes, el
Consistori preveu ingressar
4.481.877 euros i per transferències, d’altres administracions, 4.148.881 euros, com a
partides més destacades. En

despeses, el principal capítol
serà el de personal.

Inversions
Aquest any, es destinaran a
inversions 1.178.488 euros
procedents de subvencions
de la Diputació i de préstecs.
En aquest apartat, destaquen
200.000 euros per a la segona
fase de reforma de Can Baqué,
altres 200.000 per a actuacions
d’eficiència energètica al
Complex Esportiu Municipal
El Turó, 135.000 per a suport
integral de desenvolupament
local, 125.000 per a la climatització del Mercat Municipal,
99.220 per a l’arranjament del

passatge Pedrosa, 50.000 per
a millores a la via pública i
30.000 per als pressupostos
participatius. En polítiques
socials, com a novetat, s’incorpora una nova partida de
16.000 euros destinada a portar a terme reformes en habitatges d’usuaris de serveis socials o persones en situacions
d’especial necessitat amb la
voluntat de col·laborar i afavorir aquelles reformes destinades a la millora de la qualitat
de vida de persones en situació de necessitat. En seguretat
ciutadana, s’incrementarà la
plantilla de la Policia Local en
quatre agents. - Juanjo Cintas

URBANISME LA JUNTA DE GOVERN ADJUDICA L’INICI DE LES OBRES A L’EMPRESA RÈCOP PER UNS 200.000 EUROS

Primera reforma de Can Baqué
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de la Llagosta va
adjudicar el 16 de maig a l’empresa RÈCOP Restauracions
Arquitectòniques les obres de
la primera fase de reforma de la
masia de Can Baqué. Aquesta
actuació, que compta amb un
termini d’execució de sis mesos, començarà properament i
té un pressupost d’uns 200.000
euros. El projecte contempla la realització d’actuacions

prèvies (neteja i desinfecció
de l’interior de l’edifici); demolicions d’elements d’obra
(forjats i particions) i desmuntatges (coberta, fusteries, etc..)
i la rehabilitació de la coberta
i tractament de façanes, entre
d’altres.
L’empresa adjudicatària ha
inclòs algunes millores en el
projecte, que afectaran a l’enllumenat de la façana, a la fusteria i a la solera. - J.C.

Imatge virtual de la masia de Can Baqué reformada.
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CULTURA

'LVVDEWHͤQDO
del Concurs de
Cante Jondo
El Centre Cultural acollirà
dissabte dia 1 de juny a partir
de les 18 hores la celebració
de la gran final de la 36a
edició del Concurs Nacional
de Cante Jondo Ciutat de
la Llagosta. El certamen
està organitzat per la Casa
de Andalucía de la nostra
localitat. Les preliminars del
certamen, amb una vintena
de participants, van tenir
lloc els dies 26 d’abril i 10, 17
i 24 de maig també al Centre
Cultural. En aquesta ocasió,
el concurs està dedicat al
cantaor José Vargas, premiat
en diverses ocasions.
SOCIETAT

Ajuts municipals
pels casals i
d’escolarització
L’Ajuntament manté obert
fins al 31 de maig el termini
de presentació de sol·licituds
per optar als ajuts per a la
participació als casals d’estiu
2019. Entre el 10 i el 28 de
juny es podrà optar també
als ajuts d’escolarització per
al proper curs 2019-2020,
que són de 90 euros. En
els dos casos, les persones
interessades poden presentar
la instància corresponent
a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania. El tràmit també
es pot fer per internet.
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CULTURA L’ACTIVITAT VA SER ORGANITZADA PER L’ENTITAT LOCAL RESISTENCIA LITERARIA

ENSENYAMENT

La Llagosta va celebrar
la primera Fira del Llibre

Alumnes de l’Escola
Les Planes van visitar
l’Ajuntament a l’abril

Resistencia Literaria ha mostrat la seva satisfacció amb el
desenvolupament de la primera Fira del Llibre de la Llagosta que va organitzar el 19 de
maig. L’activitat es va desenvolupar al carrer de l’Estació.
La Fira del Llibre va acollir
una quinzena d’estands de
petites editorials i escriptors i
escriptores vinguts de Madrid,
Vitòria, Alacant i les Canàries,
entre d’altres. Els escriptors de
la nostra localitat també van
mostrar les seves obres.

Un moment de la primera Fira del Llibre.

Sant Jordi
D’altra banda, durant la Diada
de Sant Jordi es va procedir al
lliurament de premis als guanyadors del Concurs de punts
de llibre de 2019 organitzat
per la Biblioteca. En la primera categoria, la vencedora va
ser Lola Velasco García; en la
segona, Xavier Palero Campos; en la tercera, Andrea Díaz
López; en la quarta, Alexia
García Sánchez i en la cinquena, Araceli González Jiménez.
Per la seva part, l’Institut Marina i l’Ajuntament de la Llagosta van lliurar el 23 d’abril
a les instal·lacions del centre
educatiu els premis als millors
treballs de recerca dels alumnes del segon curs de Batxillerat.
El millor treball en la temàtica
la Llagosta va ser per a Diego
Carmona i Emma Hermosilla.
En l’apartat d’altres temàtiques, el guanyador va ser Jubal
Edo. El tercer treball premiat
va ser de Noelia Domínguez i
el quart de Laia Jordà.

Campionats de Catalunya
de Ball Esportiu. El Complex
Esportiu Municipal El Turó
va ser la seu els dies 18 i 19 de
maig dels Campionats de Catalunya de Ball Esportiu. L’activitat va ser organitzada per
la Federació Catalana de Ball
Esportiu, amb la col·laboració,
entre d’altres, de La Llagosta
Club de Ball i de l’Ajuntament.
Els assistents van poder gaudir
de diverses modalitats de ball.

Els premiats al Concurs de punts de llibre de la Biblioteca.

Alumnes de quart de Primària de l’Escola Les Planes van visitar el dia 1 d’abril l’Ajuntament i van comprovar el funcionament de diversos serveis municipals. Els estudiants van estar
acompanyats per l’alcalde, Óscar Sierra. Aquesta ha estat la
darrera visita del curs al Consistori.
SUCCESSOS

Abocament d’aigües
residuals a la riera Seca
Alguns dels guanyadors dels premis de Batxillerat.

L’Ajuntament de la Llagosta ha
denunciat davant de l’Agència
Catalana de l’Aigua l’abocament d’aigües residuals que
es va produir el 17 de maig a
la riera Seca. Després de rebre
avisos de diversos veïns, un
tècnic municipal va comprovar els fets i es va informar
immediatament al Consorci
del Besòs i a l’Agència Catalana de l’Aigua. Tècnics
d’aquest darrer departament
van agafar mostres de l’abocament, procedent de la zona

industrial de Can Milans de
Montcada i Reixac, on està
ubicada la planta de la firma
de pintures Valentine.
En un dia de pluja, la riera Seca va quedar tenyida al
seu pas pel nostre municipi
durant una estona de diferents colors. El Consistori
llagostenc espera que la denúncia acabi a la Fiscalia de
Medi Ambient i s’actuï amb
contundència contra els responsables de l’abocament. 08centvint
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GENT GRAN

HABITATGE

Cloenda del Cicle de
passejades de 2019

Canvi de gestió
HQO̵2ͤFLQD
d’Habitatge

Participants en la passejada de Manresa.

Una quarantena de persones
van participar el 15 de maig
a la cloenda del Cicle de passejades per a la gent gran del
curs 2018-2019, organitzat per
la Diputació i diversos ajuntaments, entre ells el de la Llagosta. La sortida es va fer a
Santpedor, Manresa i Sant Iscle de Bages.
Amb aquesta passejada finalitzaven les sortides iniciades
al mes de novembre de l’any
passat. Aquesta temporada,
la gent gran de la Llagosta ha
visitat els municipis de Centelles, al novembre; Pineda
de Mar, al febrer; i Torrelles
de Llobregat, a l’abril. La passejada de la Llagosta es va fer

al març. Una mitjana de cinquanta persones de la nostra
localitat han participat en
cada una de les excursions.

Congrés de la Gent Gran
La Llagosta va acollir el 13 de
maig l’acte precongressual del
Vallès Orental previ a la celebració del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran el 25 d’octubre a Sant Fruitós de Bages.
L’acte formava part de la fase
participativa per recollir les
aportacions de les persones
grans d’arreu de Catalunya. A
la Llagosta, van participar-hi,
entre d’altres, representants
de l’Agrupació de Jubilats i
Pensionistes de la Llagosta.

L’Ajuntament de la Llagosta va aprovar el 15 de maig,
durant la celebració d’un ple
extraordinari, la modificació del sistema de gestió de
l’Oficina Local d’Habitatge
i el contingut i la signatura
del conveni amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental
per a l’establiment d’assistència en el desenvolupament de
polítiques públiques d’habitatge. El punt va comptar
amb el vot a favor de tots
els grups, excepte el d’ICVEUiA, que es va abstenir. El
regidor d’ERC no va assistir
a la sessió plenària.
En els darrers anys, s’havia
encarregat de la gestió de
l’Oficina Local d’Habitatge
l’empresa municipal Gestió
Municipal Sòl i Patrimoni.
Ara, el Consistori considera
que és millor que d’aquesta
tasca s’encarregui el Consell Comarcal. S’entén que el
Servei d’assistència tècnica
de medi ambient i territori
que el Consell Comarcal del
Vallès Oriental ve oferint als
ajuntaments de la comarca és
més beneficiós per a l’Ajuntament, tant des d’un punt
de vista econòmic com des
de la prestació proposada. 08centvint

COMERÇ

El Mercat Municipal compta
amb nou enllumenat interior
El Mercat Municipal de la Llagosta té una nova il·luminació
interior des del mes d’abril.
L’Ajuntament ha instal·lat un
sistema de llums led a tots
els passadissos d’aquest equipament públic i resol una de
les demandes dels paradistes.
La manca d’il·luminació era
un dels problemes del Mercat
Municipal, que ha quedat solucionat amb els 22 punts de
llum que s’han instal·lat. L’actuació ha suposat una inversió de 15.643,74 euros. - Xavi
Herrero

El nou enllumenat del Mercat Municipal.
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CULTURA EL 8 DE JUNY, CLOENDA DE LES ACTIVITATS DE CELEBRACIÓ DE L’ANIVERSARI

MEDI AMBIENT

25 anys del trasllat de la
Biblioteca a Can Pelegrí

Primer punt de recàrrega
per a vehicles elèctrics

El 27 de maig de 1994 va ser
inaugurada oficialment l’actual Biblioteca de la Llagosta
a Can Pelegrí. Per celebrar
aquests 25 anys de trajectòria,
la Biblioteca porta a terme una
programació especial d’activitats, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, la Diputació i la
Generalitat.

Nou logotip
L’acte central de la celebració
de l’aniversari i de cloenda de
les activitats tindrà lloc el 8 de
juny a partir de les 11.30 hores a la Biblioteca. Hi haurà
una nova edició del conte infantil a càrrec de Puri Ortega.
A més, petits i grans, amics i
amigues de la Biblioteca explicaran què representa per a ells
aquest servei. També es farà la
presentació del nou logotip de
la Biblioteca i del nou compte
d’Instagram. Tots els assis-

Gran actuació del Cor Vivace.
El Cor Vivace va protagonitzar l’11 de maig un concert
molt destacat al Centre Cultural de la Llagosta amb força
presència de públic. La Coral
Miranda va organitzar l’acte en el marc del Concert de
primavera. El Cor Vivace va
presentar a la nostra localitat
la seva gira BAQ-TOUR 2019
amb temes dels Beatles, ABBA
i Queen. - J.C.

Un moment de Poesies des del meu balcó.

tents rebran com a obsequi
una bossa commemorativa.
Un dels actes destacats de la
programació va ser una nova
edició de Poesies des del meu
balcó, que va tenir lloc durant
la tarda de dimarts en diversos punts de la població. El taller creatiu de la Biblioteca va

oferir una edició molt especial
del recital de poesies des dels
balcons dels carrers de la Llagosta amb la col·laboració de
veïns i veïnes de la població i
l’acompanyament musical dels
alumnes d’Arts escèniquesMúsica de quart d’ESO de
l’Institut Marina. - J. Cintas

La Llagosta ja disposa d’un
primer punt de recàrrega per
a vehicles elèctrics. L’Ajuntament el va instal·lar a l’abril a
la part de darrere de l’Edifici
municipal administratiu, situat al passeig del Pintor Sert.

Durant aquest any, el punt de
recàrrega es podrà fer servir
de manera gratuïta. El temps
límit d’utilització és dues
hores. A partir del 2020 està
previst que el servei sigui de
pagament. - X.H.

ENSENYAMENT

L’escriptora Núria Martí va ser la protagonista d’una xerrada
que va organitzar el 28 de març el Centre de Formació d’Adults
de la Llagosta. Martí va parlar, entre altres temes, d’un dels
seus llibres premiats, Les mateixes estrelles. La conferència va
tenir lloc a les dependències de l’Escola d’Adults. - J.L.R.
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CULTURA I JOVENTUT LA REUNIÓ ES VA CELEBRAR EL 10 D’ABRIL A CAN PELEGRÍ

ENSENYAMENT

Constituïda la Comissió
de la Festa Major de 2019

L’alcalde va participar en
una tertúlia a la Balmes

Les subcomissions de Joventut i Cultura.

La Comissió de la Festa Major
de 2019 va quedar constituïda formalment el 10 d’abril
durant una reunió celebrada a
Can Pelegrí. Una quinzena de
persones a títol individual o
com a representants d’entitats
van respondre a la crida de
l’Ajuntament per formar part
d’aquest òrgan de participació
ciutadana.

La Comissió de Festa Major
ja va començar a treballar
el mateix 10 d’abril amb dos
grups, el de Cultura i el de Joventut. Els dos van mantenir
reunions paral·leles per tractar
ja un primer esborrany de la
programació. Els regidors de
Cultura, Mariano García, i de
Joventut, Fran Ruiz, van posar
sobre la taula algunes propos-

tes com a punt de partida perquè la Comissió de Festa Major vagi treballant.
El 27 de març, va tenir lloc una
trobada prèvia per copsar l’interès de la ciutadania i de les
entitats de cara a formar part
d’aquesta Comissió. A la trobada van assistir una dotzena
de persones, la majoria representants d’entitats. - X.H.

L’alcalde de la Llagosta, Óscar
Sierra, va visitar el 30 de març
el Centre de Secundària Balmes per participar en una tertúlia amb estudiants de quart
d’ESO. L’alumnat va parlar
tant de qüestions d’interès juvenil com d’altres que afecten
a tota la ciutadania. Els joves

d’aquest centre educatiu van
demanar la creació de zones
d’oci per a joves, tipus discoteques. L’alcalde els va indicar
que no és missió d’un ajuntament obrir discoteques, però
sí que estan treballant per fer
possible que hi hagi algun espai d’oci al polígon industrial.
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CULTURA

SOCIETAT

SOLIDARITAT

José Ramón Vera
presenta nou llibre

El CEM El Turó
celebra el seu
15è aniversari

Promoció a les escoles
de les donacions de sang

Sergio Bonavida, José Ramón Vera i Roger Wilson.

L’escriptor de la Llagosta José
Ramón Vera va presentar el 10
de maig el seu nou llibre, Al
fin de semana se llega ya reflexionado, amb il·lustracions del
també llagostenc Roger Wilson. La idea del llibre va sorgir fa pocs mesos després que
Vera i Wilson tiressin endavant amb una publicació set-

manal conjunta al Facebook
sobre històries quotidianes.
Des de fa prop d’un any, Vera
posa el text i Wilson, el dibuix.
S’hi ha afegit Sergio Bonavida,
que ha estat el maquetador i
l’encarregat de donar forma al
llibre. Una quarantena de persones van assistir a la presentació. - J.L. Rodríguez

El Complex Esportiu Municipal El Turó de la Llagosta
celebrarà el seu 15è aniversari amb diverses activitats que
tindran lloc entre els dies 10
i 16 de juny. El dia 10, es farà
un concurs de pastissos i un
seminari tècnic de natació.
L’11, hi haurà un entrenament funcional i una màster
class de zumba. El 12, un
body balance i una màster
class de locust fit. El 13, una
màster class de ciclo indoor,
una activitat integradora al
medi aquàtic i un seminari
d’iniciació a la boxa. El 14,
ioga i una marxa nòrdica
nocturna per camins agrícoles propers al CEM El Turó.
Finalment, el 15 de juny, la
programació de celebració
dels 15 anys d’aquesta installació esportiva acabarà amb
el muntatge d’una sèrie d’inflables infantils a la piscina
per als abonats. - J.C.

CULTURA

Tercera obra literària d’Andrés Hernández
El llagostenc Andrés Hernández Rabal ha publicat el seu tercer llibre, Universos adyacentes.
Es tracta d’un recull de quinze
relats de temes variats, des de
l’art fins a la decadència d’Occident, passant per la soledat, la
gelosia o l’ambició, entre d’altres. Hernández diu que “el títol fa referència a l’univers que

cada individu porta al seu interior i com aquest es manifesta
en entrar en contacte amb un
altre univers adjacent”. L’autor llagostenc ha indicat que el
llibre recopila quinze relats que
no guarden cap relació entre si,
però que reflecteixen inquietuds
personals. Andrés Hernández
comenta que el procés d’elabo-

ració del llibre parteix “d’idees
que van sorgint i a les quals
vaig donant forma”. La majoria
dels textos són inèdits, però n’hi
ha dos que van aparèixer al seu
recopilatori anterior i un que ja
va publicar al seu bloc. Universos adyacentes està disponible a
Amazon, tant en paper com en
format digital. - X. Herrero

El grup de donants de sang de
la Llagosta, de l’Associació de
Donants de Sang del Vallès
Oriental, ha iniciat una activitat adreçada als escolars
de la nostra localitat sobre la
donació de sang. L’objectiu
és crear consciència i, tot i
que els menors no poden ser
donants, que parlin a casa
per implicar als familiars
en aquesta acció solidària.
L’activitat, que ja s’ha portat
a terme en algunes escoles,
consisteix en la presentació
d’un power point per explicar
el procés de captació de sang.
Els infants que participen en
aquesta activitat també fan

un joc adaptat sobre el recorregut que realitza la sang des
de la seva captació. A més,
reben una còpia del joc i uns
fulletons amb informació sobre els requisits necessaris per
donar sang.
D’altra banda, un total de 75
persones van donar sang el 17
d’abril a la Llagosta en la captació que va portar a terme el
Banc de Sang. Altres deu no
van poder donar-ne per diversos motius. Es van comptabilitzar quatre donants
nous. Una unitat mòbil del
Banc de Sang va estar durant
tota la jornada a l’avinguda de
l’Onze de Setembre. - X.H.

SOCIETAT

Mostra de turisme juvenil
Can Pelegrí acull fins al 18 de juliol una nova edició de la Mostra de turisme juvenil que organitza el Servei d’Informació Juvenil de l’Ajuntament. L’exposició pot ser visitada de dilluns a
dijous, de 17 a 20 h, i els dimecres, de 10 a 13 h. A la Mostra
es podran trobar guies, mapes, informació sobre parcs, etc...
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Centre de Formació d’Adults de la Llagosta
La formació obre portes
Qui som?
Som un centre públic, català, laic i democràtic al servei
de la ciutadania respectant
la diversitat cultural.
Vetllem i potenciem la formació integral i permanent
de les persones al llarg de la
vida. Fomentem el coneixement de la llengua, la història i la cultura catalanes i
la sostenibilitat i el respecte
al medi ambient.
Per què cal un
Centre de Formació
d’Adults?
La voluntat del nostre centre és donar a les persones
l’oportunitat de formar-se al
llarg de tota la vida adulta.
Sovint es tracta d’una segona oportunitat per a persones que durant la seva
infància o joventut no van
poder completar els seus estudis. Però en d’altres casos
-més freqüents del què podríem pensar- es tracta de
la primera oportunitat per
formar-se acadèmicament
i com a ciutadà/na de ple
dret.

Associació Cultural Plural

Preinscripció Curs 2019-2020
Horari: de 10 a 12 h i de 17 a 20 h
Les persones interessades ja poden passar pel Centre

Documentació necessària: fotocòpia del DNI (i en cas de
GES, llibre d’escolaritat o expedient de l’ESO)
Adreça: C. de l’Estació, 28, 08120 La Llagosta
Telf. 93 574 49 81
http://blocs.xtec.cat/llagosta/ mail: a8059044@xtec.cat

Així també no hem d’oblidar
que la formació ens fa de
pont cap al món laboral o la
millora professional.

Des
del
1994,
l’Associació Cultural
Plural està contribuint
a la tasca del Centre
de Formació d’Adults
i hi participen alumnes i professors.
És una associació sense ànim de lucre que
té com a finalitat bàsica l’organització i participació de tota mena
d’activitats relacionades amb la formació
permanent de les persones adultes.
El Centre de Formació d’Adults es nodreix de moltes activitats complementàries

per a tots els alumnes i
ciutadania de la Llagosta,
que fomenten la participació cultural ciutadana,
com per exemple sortides
culturals, conferències,
cinefòrums...

2IHUWDIRUPDWLYDFXUV

Titulació que es pot aconseguir:
- GES (ESO per a adults)
- Català, Anglès, Francès
(Certificats que permeten accés a 3r de l’EOI)
- Competic
(Informàtica, equivalent ACTIC bàsic, mitjà i avançat)
- Certificats accés a FP de Grau Superior i Grau Mig

/̵RIHUWDIRUPDWLYDLHOVWRUQVKRUDULVVµQRULHQWDWLXVSRGHQSDWLUPRGLͤFDFLRQV

14

Espai Obert

LA VEU DEL POBLE

www.08centvint.cat

08centvint

I

Juny 2019

L’ENTITAT

Què li sembla la nova parada
de bus de la zona 1?

MARÍA PAREDES

ÁFRICA CASTILLO

CLUB DEPORTIVO LA CONCÒRDIA

REFERENT DEL FUTBOL SALA FEMENÍ

KAREN PÉREZ

SETEFILLA RUEDA

JOSÉ DOBLAS

MAGDALENA CONDORI

El CD la Concòrdia es va fundar l’any 1974 amb l’objectiu
de jugar a futbol 11 entre
un grup d’aficionats. El Bar
Extremadura de la plaça de
la Concòrdia va ser el punt
de sortida de l’entitat, que
va posar-se el nom de la mateixa plaça llagostenca. Després de cinc anys, el club va
situar la seu en un local de la
mateixa plaça que va servir
com a lloc de reunió d’amics,
aficionats i jugadors.
En els inicis del CD la Concòrdia, el club va fer una aposta
ferma pel futbol 11 masculí i
en els anys vuitanta va arribar a la seva major fita assolint una estructura plena
d’equips. Si bé, sempre havia
tingut primer equip des de
la fundació, durant els anys
vuitanta i una part dels noranta, també hi havia futbol
base en totes les seves categories. En aquella època, un
dels dies més recordats per
l’entitat va ser un torneig de
Festa Major amb els veterans
del RCD Espanyol.
Amb el nou camp de futbol,
el Municipal Joan Gelabert,
la Concòrdia es va quedar
sense primer equip i va potenciar la seva faceta de club
formador. Fins i tot, es van
plantejar fer una fusió amb

el CD la Llagosta, que finalment no es va donar. Temporada rere temporada, el
club va tenir menys equips i
va crear una secció de futbol
sala amb el nou mil·lenni,
amb equips masculí i femení.
Amb el futbol sala, el club
va trobar novament el seu
lloc dins del municipi i va
créixer en equips masculins
i femenins. Mentre que
l’activitat de futbol 11 ja era
pràcticament inexistent. Des
d’aleshores, el CD la Concòrdia és un club que aposta
pel futbol sala únicament i
ara s’ha proclamat campió
del grup 2 de la Segona Divisió espanyola femenina.
Al setembre de 2018, el club
també va aconseguir el subcampionat de la Copa Catalunya sènior, una fita també
històrica.
El club, ja ubicat al CEM El
Turó, té aquesta temporada
un sènior femení i vol potenciar el futbol sala de base

per continuar creixent en
nombre de jugadores i apostar per l’esport femení. Per
fer-ho possible, el club participa amb un amistós en la
Festa Major, a l’estiu celebra
el seu tradicional torneig de
24 hores de futbol sala i fa
diverses campanyes de promoció per jugar a futbol sala
a les escoles.
El CD la Concòrdia té el repte, fins i tot, de pujar a la
màxima categoria espanyola del futbol sala. En aquestes dues properes setmanes,
l’entitat es disputa la promoció d’ascens amb l’objectiu
d’aconseguir la fita de pujar esportivament i situar la
Llagosta com un municipi
referent de futbol sala. Tot
i aconseguir-ho, el club faria
una campanya de recaptació
de diners per aconseguir el
salt econòmic necessari per
jugar a la màxima categoria
espanyola de futbol sala femení. - José Luis Rodríguez

FITXA
Any de fundació: 1974
Nombre de socis: 80
Facebook: www.facebook.com/CDLaConcordia/
Twitter: twitter.com/CDLaConcordia
Instagram: www.instagram.com/c.dconcordia
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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

1960 aproximadament. Farmàcia Lda. M. G. Piró Pou.
Als voltants de 1960, ubicada a l’avinguda del Generalísimo número
4, just a l’entrada de la Llagosta pel costat de Montcada i Reixac, es va
obrir a la Llagosta la primera farmàcia, aprofitant una mena de buit
existent en referència a les demarcacions farmacèutiques d’aleshores, a
causa de la constitució uns anys abans del nou municipi, segregat per
segona i definitiva vegada del de Sant Fost de Campsentelles.
A la fotografia, l’interior del sobri establiment, amb els farmacèutics
Maria Glòria Piró Pou i Clemente Botet Granados, atenent la clientela.
Procedència: Foto cedida per Clemente Botet Granados a l’Arxiu
Municipal de la Llagosta l’any 2002.

PP
gmpp@llagosta.cat
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
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atemptin contra persones o institucions.

Redacció: Unitat d’Imatge i Comunicació (Xavi Herrero, José Luis
Rodríguez Beltrán i Juanjo Cintas)
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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.
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Tancament d’aquesta edició: 9.30 h del 29 de maig
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Ciutadans

VAMOS LLAGOSTA

MUCHAS GRACIAS
No tenemos suﬁcientes palabras para expresar toda
la gratitud hacia los vecinos y vecinas del pueblo.
Os queremos dar las gracias por habernos dado la
conﬁanza y poder estar a vuestro lado 4 años más
para seguir mejorando La Llagosta.
El domingo nos distéis toda la fuerza necesaria para
trabajar estos cuatro años que vienen y sean muy
buenos para el pueblo. Para ello tenemos un programa que pretendemos cumplir en su totalidad y
para poderlo llevar a cabo, a partir del día 15 de Junio y se constituya el nuevo ayuntamiento, seguiremos contando con un equipo de buenas personas,
jóvenes y no tan jóvenes, muy formadas y con mucha experiencia para hacer que La Llagosta siempre
sea el mejor pueblo del mundo para vivir.
Nos habéis dado la conﬁanza, gobernaremos para
todo el mundo y trabajaremos incansablemente
como siempre hemos hecho.
Desde el grupo municipal, queremos dar las gracias
también a toda la agrupación por esta gran campaña. Todos y todas formáis parte del éxito cosechado
este domingo.

08centvint

Aquest grup no ha enviat en aquesta ocasió cap
article.

Esquerra Republicana
de Catalunya

CARTA OBERTA

MOLTES GRÀCIES!!!

Quan vam iniciar el projecte del Partit Popular
a La Llagosta, ho vam fer pensant a marcar una
diferència substancial. No volíem estar adscrits a
una idea genèrica de la política i la nostra principal
ﬁta era posar-nos al servei dels llagostencs i les
llagostenques.
Les eleccions municipals del passat 26 de maig van
marcar la ﬁ d’un projecte que s’ha construït sobre
la base de les ganes i la il·lusió. Sempre marcat pel
lideratge d’en Jaume Bonallach, al que bona part de
la població, tingui la ideologia que tingui té en alta
estima i consideració. Han estat uns anys positius, de
construir, de pujades i baixades, i sobretot de diàleg.
Això no obstant, el projecte ha arribat al ﬁnal i ara
toca fer balanç.
Volem aproﬁtar aquest espai per felicitar al Partit
dels Socialistes de La Llagosta, vencedor absolut
dels comicis, així com a la resta de forces que han
obtingut representació: ERC, La Llagosta en Comú
i Ciutadans. Malgrat les circumstàncies, i la clara
majoria absoluta, els emplacem a no deixar mai de
parlar, de construir ponts i seguir sumant, pel bé de
tots els llagostencs.
Seguiu treballant en positiu i, sense cap dubte, anirà
bé.

Després de setmanes intenses de treball i esforç
per part de la candidatura de ERC-AM per assolir
uns bons resultats electorals aquest passat 26M,
voldríem agraïr el suport incondicional de voluntaris/
es i militants que ens han portat a aconseguir uns
resultats excel·lents en aquestes darreres eleccions
municipals i europees 2019, on sempre, i dins
la tònica habitual, millorem els nostres resultats
anteriors.
Així donçs, i gràcies al vostre suport a les urnes,
passem de 1 a 2 regidors i passem de 5a a 2a força
política, amb el que Cristina Segura i Xavier Cols
formaran el tàndem de regidors que defensarà el
nostres interessos dins l’ajuntament els propers 4
anys, un model de poble i de País propi què defensa
aquesta formació republicana i d’esquerres.
Tanmateix dir què també vàrem ser la segona força
més votada al poble en les eleccions europees amb
803 vots, contribuint així a enfortir la presència
dels independentistes catalans a Europa. Per últim
aproﬁtem i felicitem al PSC de La Llagosta pèls
resultats obtinguts a totes dues eleccions.
Comença una nova etapa d’èxit d’Esquerra
Republicana de Catalunya al poble, comencem a
treballar des de ja, per La Llagosta i per Catalunya.

No han sido los resultados que nos hubieran gustado
para ciudadanos en la Llagosta. No obstante, mantenemos un regidor y nos ponemos al servicio de la ciudad.
Gracias a todo el equipo del grupo de ciudadanos en la Llagosta aﬁliados y simpatizantes por
su trabajo y esfuerzo realizado, un equipo formado por grandes personas, con gran valor humano y ganas de trabajar para nuestra ciudad.
Como también agradecer a los vecinos y vecinas
que han depositado su conﬁanza en nosotros.
Además, como demócratas debemos dar
la enhorabuena a Oscar Sierra y a los compañeros socialistas por su clara victoria.
Tenemos que hacer una reﬂexión desde la humildad y desde la sinceridad más absoluta y remar todos en la misma dirección sin perder la
humildad, por eso seguiremos escuchando las
opiniones y propuestas para mejorar la ciudad.
Nos comprometemos a seguir trabajando por
la Llagosta y por nuestros vecinos y vecinas.
Vamos Llagosta.
Vamos Ciudadanos.

Partit Demòcrata Europeu
Català

Aquest grup no ha enviat en aquesta ocasió cap
article.
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FUTBOL SALA LES LLAGOSTENQUES ES JUGARAN L’ASCENS EN UNA ELIMINATÒRIA CONTRA EL CIDADE DE AS BURGAS

HALTEROFÍLIA

La Concòrdia fa història i guanya la
lliga al grup 2 de la Segona Divisió

La llagostenca
Sonia Bocanegra,
tercera d’Espanya

L’esport de la Llagosta té ja un nou motiu d’orgull amb majúscules. El Club Deportivo la Concòrdia va aconseguir
el 18 de maig una fita històrica en proclamar-se campió del grup 2 de la Segona Divisió espanyola de futbol
sala femení. Les de la nostra localitat han hagut de lluitar molt per fer-se amb el títol, fins i tot contra una
nova decisió polèmica de la Federació espanyola que va estar a punt de deixar-les sense el campionat que
tant han merescut.
El Club Deportivo la Concòrdia ha fet història en proclamar-se campió de lliga al grup
2 de la Segona Divisió espanyola de futbol sala femení.
Les jugadores de Dani Mosteiro van haver d’esperar a la
darrera jornada de la competició per aconseguir el títol. En
concret, el 18 de maig es van
imposar a l’Eixample per 2 a 0
en un Complex Esportiu Municipal El Turó amb una gran
presència d’aficionats.

Les de Dani Mosteiro
han fet una temporada
espectacular amb
només tres derrotes
Les llagostenques van celebrar
amb el seu públic el títol i , al
final, van rebre a la pista la felicitació i una copa del president del club, Antonio Rubio,
i de l’alcalde de la Llagosta,
Óscar Sierra.
La Concòrdia va haver de lluitar molt per derrotar l’Eixample. Durant la primera part,
els dos equips van disposar
d’oportunitats per marcar. La

Les jugadores celebren el títol de lliga.

portera local en aquest primer
tram del partit, Clàudia, va fer
dues aturades impressionants
als minuts 13 i 15. A més, l’Eixample va enviar un xut al
travesser al minut 15. Tot just
abans del descans, Jess va estar a punt de fer l’1 a 0.
La Concòrdia va sortir molt
bé a la segona part. Als deu
segons, Alba va xutar contra el pal i, al minut 1, Sonia
Blanco va enviar al travesser
un llançament de falta directa. Al minut 7, Alba va marcar

l’1 a 0. Dos minuts després, en
una gran acció defensiva, Sonia Blanco va evitar sota pals
l’empat i, al minut 10, Cris va
sentenciar amb el 2 a 0.
Al final, tot va ser alegria a les
files de la Concòrdia després
d’una setmana de ràbia i impotència per una nova decisió
polèmica de la Federació que
va estar punt de deixar al club
llagostenc sense el títol de lliga. La Concòrdia va penjar al
lateral del pavelló una pancarta per denunciar el tracte

injust que pateix per part de
la Federació. Les llagostencs
havien guanyat la jornada
anterior a la pista de l’Avenida Alagón i havien celebrat el
títol, ja que matemàticament
eren campiones. Poques hores
després, es van assabentar que
hi havia un recurs pendent per
alineació indeguda d’un partit
que el Joventut d’Elx havia
guanyat al Xaloc d’Alacant i
que s’havia disputat al març.
Finalment, li van donar els
tres punts al Xaloc i la Concòrdia es va quedar momentàniament sense el títol de lliga.
La indignació al conjunt llagostenc va ser molt gran, però
la lliga va arribar uns dies més
tard després de la disputa de la
darrera jornada.
La Concòrdia es jugarà l’ascens contra el Cidade de As
Burgas d’Orense. El primer
partit es disputarà el proper
cap de setmana a terres gallegues i la tornada, el 8 de juny
a la Llagosta. Si el conjunt que
entrena Dani Mosteiro passa
l’eliminatòria, s’haurà guanyat el dret de jugar a la màxima categoria del futbol sala
femení espanyol. - J. Cintas

La llagostenca Sonia Bocanegra va guanyar una medalla
de bronze en el Campionat
d’Espanya veterà d’aixecament de pes. El campionat
va tenir lloc a mitjans d’abril
a València i va reunir els millors aixecadors de pes d’Espanya. Bocanegra va començar fa uns anys a entrenar
a l’halterofília arran d’una
lesió fent atletisme. Ja l’any
passat, la llagostenca va estar
a punt de participar al Campionat d’Espanya, però no va
poder inscriure’s. Enguany,
ha pres part en la categoria
més de 40 anys i al pes de 55
kg. Bocanegra va aixecar un
total de 53,34 kg. - J.L.R.B.
FUTBOL

Campus del
Club Esportiu
la Llagosta
El Club Esportiu la Llagosta organitza aquest estiu un
campus esportiu. L’activitat
tindrà lloc del 25 de juny al
26 de juliol. Les inscripcions
es poden fer fins al 4 de juny
a les oficines de l’entitat, al
Camp Municipal de Futbol
Gelabert. Els preus oscil·len
entre els 37 euros, per una
setmana, i els 160, per cinc.
Hi ha descomptes per a germans inscrits. - J.C.
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ATLETISME MIQUEL CORBERA I SONIA GALLEGO VAN GUANYAR LA PROVA DELS 10 KM

ESPORT ADAPTAT

La 32a Cursa va comptar
amb 460 participants

Darrera jornada d’inclusió
esportiva per a escolars

Miquel Corbera, del Club Atletisme Montornès, i Sonia
Gallego, de La Sansi, van ser
els guanyadors de la 32a Cursa Popular Els 10 de la Llagosta, organitzada per l’Ajuntament de la nostra localitat el
14 d’abril. A la prova de cinc
quilòmetres, els primers classificats van ser Eloi Cabezas i
Ainhoa Roldán.
La 32a Cursa Popular de la
Llagosta va comptar amb 460
atletes entre totes les competicions, la de deu quilòmetres,
la de cinc i les minicurses, 70
corredors més que l’edició
de l’any passat. El recorregut, molt pla, va permetre fer
temps molt ràpids. Aquest va
ser el cas de Miquel Corbera,
que va indicar que “ha estat
una cursa molt ràpida, he fet
marca personal, la Llagosta
m’ha donat moltes alegries”.
Per la seva part, Sonia Gallego va comentar del recorregut que “és una carrera molt
planera, té una miqueta de
pujada, però de seguida té
baixada i pots recuperar, està
molt bé”.

Un moment de la jornada de bàsquet inclusiu del 9 d’abril.

El 9 d’abril, es va desenvolupar al Complex Esportiu
Municipal El Turó la darrera
jornada d’inclusió esportiva
d’aquest curs, organitzada
per l’Ajuntament de la Llagosta i dirigida per Basquetball Team Building Values i
Global Basket. Els alumnes
de sisè de l’Escola Les Planes
van ser els darrers a gaudir
d’aquesta activitat.
Com en les anteriors sessions,
la jornada va començar amb
diversos jocs per practicar
amb l’ús de la cadira de rodes
i, alhora, 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

Tort i Humanes
A Corbera li van acompanyar
al podi Juan Pedro Mora i Óscar Rodríguez. El primer corredor masculí local a creuar
la línia d’arribada va ser Lluís
Tort, seguit de Jesús Villa i
José Gómez.
En categoria femenina, la segona va ser Eva Pupim i la tercera, Florence Thiefin Pons.
La classificació local va estar
encapçalada per Verónica Humanes, del club Amigos del
Descalcismo, que fan totes les
curses sense sabatilles. La segona va ser Mari Paz Cruz i la
tercera, Gemma Castilla.
A la cursa de cinc quilòmetres,
a la categoria masculina, van
arribar darrere de Cabezas,
Álex Núñez i Esteve Olivé. Els
primers locals van estar Cristian Moncusi, Florin Aronescu i Isidoro Benítez.
A la categoria femenina de
cinc quilòmetres, van pujar
al podi amb Roldán, Marta

fer una petita demostració i,
tot seguit, va ser el torn dels
infants, que van estar jugant
diversos partits de bàsquet
inclusiu.
Aquest ha estat el tercer any
que l’Ajuntament ha organitzat aquesta iniciativa d’inclusió esportiva, que ha comptat
amb la participació de les
quatre escoles de Primària de
la nostra localitat.
A més, aquest curs, s’ha realitzat una activitat per promoure els valors esportius
entre l’alumnat de primer
d’ESO de l’Institut Marina i
del centre escolar Balmes. Al
març, joves dels dos centres
van participar en la jornada
Esport, escola i vida: fem valors, promoguda per la Diputació de Barcelona. - X.H.

ESCACS

Els podis de la Cursa de 10 quilòmetres i els primers atletes locals.

de Juan i Montserrat Garceso. Les primeres atletes locals
van ser María Isabel Íñiguez,
Raquel Carrasco i Silvia Cruz.
A les minicurses, els primers

van ser Pablo Colao i Eva Vargas a la de 1.500 metres; David
Escribano i Isabel Vilar a la de
1.000; i Hector López i Sara
Moreno a la de 400. - X.H.

Nova entitat d’escacs, l’Associació Escacs Can Pelegrí.
Un grup de persones ha impulsat una nova entitat d’escacs a la Llagosta, l’Associació
Escacs Can Pelegrí. El nou
club compta amb una vintena

de membres, que es troben de
dilluns a divendres a la planta
baixa de Can Pelegrí, a partir
de les 18 h. El club ja ha lliurat
tota la documentació al registre d’entitats esportives de la
Generalitat. - J.L.R.B.
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HANDBOL EL JOVENTUT HANDBOL CAU EN LA PRIMERA ELIMINATÒRIA PER L’ASCENS

FUTBOL SALA

El conjunt sènior del Vallag
puja a la Segona Catalana

Alberto Segura, del
FS Unión Llagostense,
campió d’Espanya

El primer equip de l’Handbol
Club Vallag jugarà la propera
temporada a la Segona Catalana. El conjunt que entrena
Javi Iglesias es va assegurar
l’ascens a falta de dues jornades per a la finalització del
campionat de lliga.
El Vallag va acabar la fase regular al grup A de la Tercera
Catalana en segona posició amb 39 punts, a onze del
campió. Els de Javi Iglesias,
que van aconseguir disset
victòries, cinc empats i quatre derrotes, van fer una gran
competició.

Fase pel títol
Els llagostencs estan disputant
ara la fase en la qual es decidirà el campió de Tercera Catalana. Aquesta competició la
juguen els tres primers classificats del grup A, Sant Vicenç
B, Vallag i la Salle Bonanova
Atlètic, i del grup B, Sant Esteve de Palautordera, la Salle
Montcada B i Castelldefels, i
JUDO

Jugadors del sènior del Vallag.
Alberto Segura, amb el trofeu de campions d’Espanya.

es tenen en compte els punts
aconseguits durant la primera
fase entre els equips d’un mateix grup.

Joventut Handbol
Per la seva part, el sènior del
Joventut Handbol la Llagosta
va aconseguir en la darrera
jornada la classificació per
disputar el play-off d’ascens a
la Segona Catalana en empatar a casa contra el Sabadell B
(35-35). Els llagostencs van fi-

nalitzar la fase regular en sisena posició amb 25 punts, després de sumar onze victòries,
tres empats i dotze derrotes.
Els llagostencs van caure en la
primera eliminatòria per l’ascens contra el Fornells. En el
partit d’anada, disputat a la
Llagosta, els jugadors de Xavi
Canalejas van guanyar d’un
gol (28-27), però a la tornada
per caure per 26 a 20 i van ser
eliminats. - J. Cintas / J.L. Rodríguez

GRANS RESULTATS EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JUDO BENJAMÍ I ALEVÍ

Divuit medalles per a l’AE
Karate-Judo la Llagosta
L’Associació Esportiva Karate-Judo la Llagosta va sumar
18 medalles en el Campionat
de Catalunya de judo de les
categories benjamí i aleví. La
competició va tenir lloc l’11
de maig al Complex Esportiu
Municipal El Turó i va comptar amb la participació de més
de mig miler d’esportistes.

El llagostenc Alberto Segura
s’ha proclamat campió d’Espanya juvenil de futbol sala
amb la selecció catalana de la
Federació Catalana de Futbol
Sala. El campionat, organitzat
per la Confederación Nacional de Fútbol Sala, va tenir
lloc el cap de setmana del 4 i 5
de maig a Lleó i Catalunya va
imposar-se contra Galícia a la
final (5-4).
Segura, que juga de porter i
milita al juvenil del Fútbol
Sala Unión Llagostense, havia
estat convocat amb Catalunya per primera vegada. “Estic molt content perquè mai
abans havia anat amb la selecció i ha estat una gran experiència”, admet Alberto Segura, que explica que la final
va ser molt igualada: “hi havia molta intensitat i al tram
final vam saber defensar el 5
a 4 al nostre favor”.
El llagostenc, de 18 anys, va
començar a jugar a futbol sala
a les activitats extraescolars

de l’Escola Les Planes amb 11
anys. Posteriorment, va formar part d’un equip de l’Institut Marina fins que va militar dues temporades al CD la
Concòrdia i, des de fa quatre
anys, pertany al FS Unión
Llagostense.

Permanència
El primer equip del Fútbol
Sala Unión Llagostense va
acabar la lliga l’11 de maig
amb una derrota a la pista del
Betània Patmos per 4 a 2. Els
llagostencs, que han sumat
24 punts, van assegurar la
permanència unes jornades
abans de la finalització del
campionat. La temporada dels
de Juan Carlos García ha estat
força dolenta.
En el darrer partit disputat a
casa, els de la nostra localitat
va empatar a sis gols contra
el Clot. Óscar Cubero, a falta
de sis segons per al final, va
salvar un punt per als llagostencs. - J.L.R.B. / J.C.

FUTBOL SALA

L’Ajuntament munta un torneig de
futbol sala per a categories de base

Satisfacció
L’entitat llagostenca va aconseguir 12 medalles en la categoria benjamí, tres ors, tres
plates i sis bronzes. En alevins,
els judokes llagostencs van sumar sis bronzes. “Estem satisfets amb les 18 medalles; potser podríem haver sumat més
en categoria aleví, però, tot i

20

Alguns dels participants, amb el llagostenc Juan Carlos Cerrudo.

això, ha estat un campionat
positiu en tots els aspectes”,
valora un dels responsables de
l’Associació Esportiva KarateJudo la Llagosta, Juan Carlos
Cerrudo.

El Campionat de Catalunya
benjamí i aleví va ser organitzat conjuntament per l’entitat
llagostenca i la Federació Catalana de Judo. - José Luis Rodríguez Beltrán

L’Ajuntament de la Llagosta i
el Consell Municipal de l’Esport Escolar i Lleure organitzaran, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona,
un torneig de futbol sala d’estiu per a categories de base.
La competició tindrà lloc al
Pavelló Antonio García Robledo del 25 de juny al 5 de

juliol. En aquest torneig poden participar jugadors de les
categories aleví (10-12 anys);
infantil (13-14) i cadet (15-16).
Els equips podran ser masculins, femenins o mixtos. Les
inscripcions són gratuïtes i es
poden fer fins al 18 de juny de
les 16 a les 20 hores al Pavelló
Antonio García Robledo.

Agenda
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

22a FESTA GALEGA
31 de maig, 1 i 2 de juny. Al Parc
Popular. A.C. Galega Alborada.
CLOENDA D’ACTIVITATS PER A
PERSONES GRANS.
Del 3 al 13 de juny. Al Casal d’Avis.
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA.
En Blanco y negro, de David Puente.
Fins al 4 de juny, al Centre Cultural.
Foto-Club la Llagosta.
EXPOSICIÓ DE PINTURA.
Del 7 al 21 de juny, de 18 a 21.30 h, al
Centre Cultural. AC Casa del Pueblo.

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

AULA D’ESTUDI.
Horari Proves d’Accés a la Universitat.
Dissabte 8, de 10 a 14 h i de 18 a 22 h.
Diumenge 9, de 18 a 22 h. Del dilluns
10 al dimecres 13, de 15.30 a 1.30 h.
Servei d’Informació Juvenil.
15è ANIVERSARI DEL CEM EL TURÓ.
Del 10 al 16 de juny.
PREINSCRIPCIÓ CENTRE DE
FORMACIÓ D’ADULTS.
Del 18 al 25 de juny, de 10 a 12 h i de
17 a 20 h. CFA, carrer de l’Estació, 28.

www.08centvint.cat

TORNEIG FUTBOL SALA.
Del 25 de juny al 15 de juliol, de
9 a 14 h. Per a infants de 10 a 16
anys. Inscripcions fins al 18 de
juny al Poliesportiu Antonio García
Robledo.
CAMPUS FUTBOL 2019.
Del 25 de juny al 26 juliol.
Inscripcions fins al 4 de juny al
Camp Municipal de Futbol Joan
Gelabert. Places limitades.
Club Esportiu la Llagosta.
CAMPUS ESPORTIU ESTIU 2019.
Del 25 de juny al 9 d’agost i del 26
d’agost al 6 de setembre.
Inscripcions obertes. CEM El Turó.
MOSTRA DE TURISME.
Fins al 18 de juliol a Can Pelegrí.
Servei d’Informació Juvenil.

1 l dissabte
FINAL 36è CONCURS DE CANTE
JONDO CIUTAT DE LA LLAGOSTA.
Actuacions dels finalistes i dels quadres de ball Azahar, Algarabía, Cristina y Silvia i Meritxell.
A les 18 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

08centvint
I Març 2019
08centvint
I Juny 2019
22

2 l diumenge

21 l divendres

TU CARA ME RESUENA 4.
Entrades, 4 euros, a Foto Damián i
Perruqueria Villaronga.
A les 18 h i a les 20 h, al Centre
Cultural. Arlecchino Studio

DIA DE LA MÚSICA.
A les 18 h, les 18.45 h i les 19.30 h.
Escola Municipal de Música.

8 i 9 l dissabte i diumenge
TORNEIG DE FUTBOL DEL CE LA
LLAGOSTA.
Al Camp Municipal de Futbol Joan
Gelabert. CE La Llagosta.

15 l dissabte
2n TORNEIG DE BÀSQUET VILA
DE LA LLAGOSTA.
Categories cadet i júnior.
De les 9.30 a les 21 h, al CEM El Turó.
Club Bàsquet la Llagosta.

15 l dissabte
FINAL DE CURS DE GUITARRA I BALL.
Reconeixement a la professora
Luisa Pérez.
A les 18 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.
SORTIDA GEGANTERA A CORNELLÀ.
Sortida a les 16 h, des del Centre
Cultural. Colla Gegantera de la
Llagosta.

22 l dissabte
FESTIVAL FLAMENC.
Venda de tiquets a El hilo rojo, plaça
de la Concòrdia, 3.
A les 19 h, al Centre Cultural.
Aires de Andalucía.

23 l diumenge
REVETLLA DE SANT JOAN.
Revetlla Popular
A partir de les 23 h, al Parc Popular.
Volats.
Foguera
19.30 h, coca i xocolata calenta.
20 h, proves de foc per a tothom.
21.30 h, encesa de la Foguera.
Recinte firal. Les Llagostes de l’Avern.

25 l dimarts
ENTREGA DE PREMIS CONCURS
DE CARTELLS FESTA MAJOR.
A les 19 h, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.

29 l dissabte
5è SALTATS COLOURS FESTIVAL.
A les 18 h, a la plaça de la Sardana.
Saltats.
1r TORNEIG FEMENÍ 3x3 FUTBOL
SALA. Per a noies de 10 a 16 anys.
De 9 a 14 h, al CEM El Turó.
CD la Concòrdia.

30 l diumenge
EXHIBICIÓ BALLS DE SALÓ I EN
LÍNIA.
A les 17 h, al Centre Cultural. ACIS.

29i30ldissabteidiumenge
TORNEIG 24 H DE FUTBOL SALA.
De les 9 h de dissabte a les 12 h de
diumenge, al Poliesportiu Antonio
García Robledo.
Fútbol Sala Unión Llagostense.

Agenda
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
Dissabte, dia 1
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
Sense mots, a càrrec d’Un Conte al sac. Per a infants de 0 a 5
anys. A les 12 h
Dimecres, dia 5
XERRADA - COL·LOQUI.
Avis i nets, una relació molt
especial, a càrrec d’Ana Egea.
A les 16 h

25 ANYS A CAN PELEGRÍ
Fins al 6 de juny
TRIA EL NOU LOGOTIP DE LA
BIBLIOTECA. Voteu el disseny
favorit dels que us proposem.
Podeu veure els logotips a la
Biblioteca i a les xarxes socials.
Presentació de la nova imatge
de la Biblioteca el 8 de juny.

L’HORA DEL CONTE.
Amb la contacontes Puri
Ortega.
A les 18.30 h

Fins al 8 de juny
EXPOSICIÓ 25 anys de la
Biblioteca de la Llagosta a Can
Pelegrí. Recorregut en imatges
per la nostra història.

Dimecres, dia 12
SORTIDA AL TNC.
El gran mercado del mundo, de
Calderón de la Barca.
A les 19 h

Fins al 8 de juny
MOSTRA de les felicitacions
rebudes per la Biblioteca. Amb
la col·laboració dels centres
educatius de la Llagosta.

L’HORA DEL CONTE.
Amb la contacontes Puri
Ortega.
A les 18.30 h

Dimarts, 4 de juny
CLUB DE LECTURA ESPECIAL.
Comentarem amb l’escriptora
i traductora Tina Vallès la

seva novel·la La memòria de
l’arbre, guanyadora del Premi
Anagrama de novel·la 2017.
A càrrec de Conchi Fernández.
Acte obert a tothom. Aforament
limitat.

Dissabte 8 de juny, a partir
de les 11.30 h.
Cloenda de les activitats

Dijous, 6 de juny
MONÒLEGS CIENTÍFICS AMB
BigVan Ciencia.
Històries científiques per a
difractar-se de riure.
Què té de transgènic
Spiderman? Què pot ensenyarnos la Taula periòdica? Quina
és la ciència que s’amaga
darrere d’un Gin Tonic? Què
passa al nostre cervell amb les
audicions?
Celebrarem amb BigVan Ciencia
l’Any Internacional de la Taula
periòdica.
Acte per a joves i adults.
Aforament limitat.
Amb el suport de la Diputació
de Barcelona.

Què és la Biblioteca per a mi?
Petits i grans, amics i amigues
de la Biblioteca ens explicaran
què representem per a ells.

El misteri de la Biblioteca
Conte a càrrec de Puri Ortega.

Presentació del nou logotip de
la Biblioteca i del nou compte
d’Instagram.
Donarem a conèixer la nova
imatge de la Biblioteca i el nou
canal de comunicació.
Breus parlaments oficials.
Aperitiu d’aniversari.
S’entregarà una bossa
commemorativa de regal als
assistents.
Acte obert a tothom.
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Farmàcies
de guàrdia
30 maig
CALVO SÁNCHEZ
31 maig - 6 juny
BOTET NADAL
7 - 13 juny
CARRERAS ARBAT
14 - 20 juny
VILA
21 - 27 juny
CALVO SÁNCHEZ
28 juny - 4 juliol
BOTET NADAL
BOTET NADAL
Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)
CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)
VILA
11 de Setembre, 65
(93 024 37 39)
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Fem Poble per Xavi Herrero

Óscar Pacheco
Era la revetlla de Sant Joan de l’any 1969 quan
va obrir les seves portes el Bar Málaga. 50 anys
després, la tercera generació dels Pacheco continua
amb el mateix esperit oferint als clients un tipus de
cuina casolana i propera. El fundador del negoci
va ser José Pacheco Barrios i el van seguir el seu fill
Antonio Pacheco i la seva jove, Isabel Molero.

“M’han sortit les
dents aquí, al bar,
amb el meu germà”
Què se sent en regentar un
negoci familiar que porta ja
50 anys obert?
Orgull de seguir amb la
tradició. Va obrir el meu avi,
va seguir el meu pare i tinc la
fortuna de continuar jo, fent
una cosa que m’agrada, que
he fet tota la meva vida,..
Pràcticament t’has criat aquí.
Pràcticament no, m’han sortit
les dents aquí, al bar, amb el
meu germà. Jo vaig decidir
agafar les regnes. Fa set anys
vaig reformar el negoci i estic
content
Ha canviat molt el tipus de
clientela, la forma de fer,...?
Sempre ha sigut una
clientela molt sana, no ha
sigut problemàtica del típic
bar cerveser, sempre s’ha
comportat molt bé. Ve molta
gent
d’empresa,
estem
envoltats de bancs, han
vingut molts metges, quan
estava l’ambulatori al carrer de
Santa Teresa, o els de la Ràdio.
Sempre ha sigut molt familiar.
Jo recordo quan estaven els
meus pares, la meva mare era
el somriure del bar, l’esperit
alegre. Anaves a la cuina i la

meva mare tenia la paradeta,
et deia el que hi havia i et feia
el plat que tu volguessis. Molt
personalitzat i amb productes
sempre molt frescos.

“Anaves a la
cuina i la meva
mare et deia
que hi havia i et
feia el plat que
volguessis”
I ara?
Jo he intentat mantenir el
mateix esperit amb els clients
d’ara. Una mica més adaptat
al nostre temps. Continuem
fent les patates casolanes,
l’oli en condicions, productes
frescos,... Pràcticament el
mateix. Les receptes que faig
són les que em va donar la
meva mare. Seguim amb la
mateixa idea d’un menú sa,
fresc, casolà i que la gent no
marxi amb l’estòmac pesat.
Els teus pares, Antonio i
Isabel, es complementaven
bastant.

Sí. Sempre treballar amb la
parella és complicat, però ells
han estat gairebé 40 anys,
els dos lluitant. Cadascun
amb el seu caràcter, però es
complementaven, el que no
tenia un ho tenia l’altre.
Es mantenen vells clients?
Algú queda, sense anar més
lluny el senyor Pedro Damián,
que segueix venint aquí a
esmorzar. A l’hora del dinar
també ve algú, però cada
vegada menys, alguns s’han
jubilat, però encara vénen
de tant en tant a fer la visita
i recordar moments que van
passar aquí.
Quins records tens de quan
eres petit?
Agafar l’entrepà, anar-me
amb la pilota, tornar a l’hora
de dinar, marxar una altra
vegada amb la pilota. També
recordo veure els meus pares
lluitar i el sacrifici que feien,
qualsevol feina ho és, però
un bar ha sigut sempre molt
sacrificat, moltes hores, molta
dedicació i aguantar molt.
I tot i això, tu vas decidir
continuar amb el negoci?

Sí, perquè no he fet una
altra cosa a la meva vida que
jugar a futbol i el negoci del
bar m’agrada i una cosa que
t’agrada ho tires endavant.
Si no m’agradés, no hagués
continuat. Jo em sento
còmode amb els clients,
molts són amics i se’t fa més
amè tot.
Vas
continuar
d’una
forma natural o va ser per
necessitat?
Va ser natural. El meu pare,
per l’edat, penjava el “mandil”
i a la que es va jubilar, jo vaig
aprofitar. Jo tenia en aquell
moment molta il·lusió, i la
segueixo tenint, de veure
el Málaga una mica més
modern, acord amb el temps,
perquè sí que és veritat
que el Málaga sempre es va
caracteritzar com un bar més
antiquat. Sí que el meu pare
va fer alguna petita reforma
però mantenint la línia. Jo li
vaig donar un gir radical al
bar.
Teniu els bars a la sang, ja
que heu tingut altres locals.
Sí, amb el meu germà vam
obrir el Grand Canyon, que

ara ja no exerceix, vam estar
vint anys, amb un bar diferent,
més per a la joventut i el cap
de setmana, que també va
tenir la seva època daurada.
Un lloc que podies anar a
prendre una copa, que no hi
havia problemes. El que està
darrere de la barra és el que
dona accés a segons qui, si els
que estan darrere de la barra
són gent sana, legal, doncs et
ve gent d’aquest tipus.

“Jo em sento
còmode amb els
clients, molts són
amics ”
Com veus el futur del
Málaga?
Seguint amb la línia que
estem, de fer les coses bé, les
coses casolanes i que la gent
vingui perquè es menja bé.
Després si el servei que dones
és bo i l’atenció és un bon
afegit millor. Però sobretot
que la gent que ve a dinar,
molts han de menjar fora
de casa, repeteixi i que surti
d’aquí dinant com a casa.

