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de també va recordar la tas-
ca feta pels anteriors primers 
edils socialistes, el desapare-
gut José Luis López i Antonio 
Rísquez, actual primer secre-
tari del PSC a la Llagosta.

Sierra va destacar el treball 
rea litzat els passats quatre 
anys per l’equip de govern. 
Sierra va dir que els tret-
ze edils socialistes “tenim 
voluntat d’arribar als ma-
jors consensos possibles; 
d’aquesta manera la ciuta-
dania podrà estar el millor 
representada possible”.
Óscar Sierra va avançar al-
guns dels eixos principals en 
els quals l’equip de govern 
vol treballar, fent especial 
incidència en la seguretat 
ciutadana, la sostenibilitat 

El nou plenari de l’Ajuntament de la 
Llagosta escull alcalde Óscar Sierra
Tal com estava previst, després dels resultats de les 
eleccions municipals del 26 de maig, Óscar Sierra 
va ser escollit alcalde de la Llagosta el 15 de juny 
per quatre anys més. Sierra va obtenir el suport dels 
13 regidors socialistes, que gaudiran de majoria 
absoluta al Ple de l’Ajuntament de la Llagosta durant 
aquest nou mandat. El dia 15, van prendre possessió 
del càrrec els 17 edils del Consistori llagostenc

El nou Ple de l’Ajuntament de 
la Llagosta va quedar cons-
tituït el 15 de juny. Óscar 
Sierr a va ser reelegit alcalde 
de la nostra localitat per als 
propers quatre anys. La Sala 
de plens es va omplir de veïns 
i veïnes durant la constitució 
del Ple i la investidura de l’al-
calde.
El ple va començar amb la 
constitució de la mesa d’edat 
amb el regidor més gran, 
Mariano García, i la regido-
ra més jove, Núria Guerrero, 
tots dos del PSC. Tot seguit, la 
resta d’edils electes van pro-
metre o jurar el seu càrrec. 
Seguidament, es va procedir a 
la votació per escollir l’alcal-
de. A més de la candidatura 
d’Óscar Sierra pel PSC, ERC 
va presentar Xavier Cols, que 
només va obtenir els dos vots 
del seu partit.
Al seu discurs de proclama-
ció, Sierra va tenir paraules 
d’agraïment cap a la ciuta-
dania, cap als regidors i mi-
litants de la seva formació i 
cap a la seva família. L’alcal-

i el servei a les persones. La 
creació d’ocupació va ser un 
dels temes destacats. L’alcalde 
va parlar de continuar poten-
ciant el polígon industrial i 
enfortir els diferents orga-
nismes on té presència la Lla-
gosta, com l’Eix de la Riera 
de Caldes, la Mancomunitat 
del Galceran, el Consell Co-
marcal i altres. “Serem allà 
on puguem crear encara que 
sigui un lloc de treball a la 
Llagosta”, va dir l’alcalde.
El primer edil confia que el 
govern de Madrid ajudarà 
ara a tirar endavant els grans 
projectes que afecten el nos-
tre municipi, com la zona 
econòmica de Can Pere Gil o 
el corredor del Mediterrani. 

L’alcalde aposta per 
arribar als majors 
consensos possibles 
durant el mandat nou

Els 17 regidors i regidores de l’Ajuntament de la Llagosta durant el mandat que ara s’inicia. 

Treballar més
Raúl Valero, del Partit dels 
Socialistes, va destacar les 
reunions mantingudes amb 
Esquerra Republicana i Ciu-
tadans de cara a treballar 
conjuntament en els punts 
programàtics que tenen en 
comú. “El PSC és un partit 
municipalista en el qual en-
tenem que l’Ajuntament ha 
de donar servei al poble, el 
nostre compromís és treba-
llar més”. El regidor del PSC 
va dir que “el que no farem 
mai és posar l’Ajuntament 
al servei del procés, aquí no 
ens trobaran”. 
El regidor d’Esquerra Repu-
blicana, Xavier Cols, va as-
segurar que “renovem amb 

il·lusió el pacte contret amb 
la ciutadania de la Llagosta i 
posarem damunt de la taula 
el nostre programa electo-
ral, perquè les nostres pro-
postes siguin motor d’eines i 
millores de la Llagosta”.
Eva Miguel, de La Llagosta 
En Comú, va indicar que “te-
nim un objectiu molt clar i 
és tornar a recuperar la con-
fiança i la il·lusió del nostre 
poble”.
Jorge Sabanza, de Ciutadans, 
va dir al seu parlament que 
“treballarem per la nostra 
ciutat i per a tots el veïns; es-
pero que els quatre anys que 
vénen continuïn sent de ne-
gociacions i d’acords”. - Xavi 
Herrero
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ENTREVISTA  ÓSCAR SIERRA, ALCALDE DE LA LLAGOSTA

“Queremos seguir 
mejorando 
La Llagosta estos 
cuatro años”

¿Cuáles serán los principales 
ejes de esta nueva legislatura?
Lo primero va a ser mantener 
nuestra forma de gobernar, 
que es lo que la ciudadanía ha 
valorado muy positivamente y 
por eso nos han vuelto a dar 
su confianza. Estaremos al 
lado de los vecinos y las veci-
nas. La administración local 
estará lo más próxima posible 
al ciudadano. Yo, como alcal-
de, y los concejales estaremos 
totalmente a disposición de la 
ciudadanía. Seguiremos con 
la cercanía y la proximidad, 
que es nuestra forma de ser y 
de entender la política. Disfru-
taremos con los vecinos y las 
vecinas en los buenos momen-
tos, como la Fiesta Mayor y la 
Cabalgata de Reyes o en todas 
las fiestas que se celebren, y 
también estaremos con ellos 
en los momentos difíciles, que 
hemos tenido muchos en la úl-

Óscar Sierra, con una de las personas que ha hecho aportaciones para eliminar barreras arquitectónicas.

tima legislatura. Seguiremos 
poniendo la calle y los equi-
pamientos  al servicio de los 
ciudadanos. Queremos seguir 
mejorando La Llagosta. 

¿Tendremos durante estos 
cuatro años nuevo ambula-
torio y residencia para nues-
tros mayores?
Hablé con la consellera y me 
dijo que este año tendríamos 
el proyecto del nuevo ambula-
torio. El año que viene debe-
rían empezar las obras. Así, 
nos quedaría libre el actual 
ambulatorio, que queremos 
convertir en un centro de día-
residencia. En el caso de que 
esto se nos encallara porque la 
Generalitat no hace su traba-
jo, que es preocuparse por los 
problemas reales de la gente, 
buscaríamos una alternativa 
para tener otro lugar para ha-
cer el centro de día-residencia. 

El socialista Óscar Sierra afronta su segundo mandato 
como alcalde de La Llagosta. El día 15 de junio fue 
reelegido primer edil del Ayuntamiento llagostense 
durante la celebración de un pleno extraordinario. En 
esta entrevista repasa algunos aspectos destacados 
de la nueva legislatura. 

Vamos a estar encima de la 
Generalitat y de todos los or-
ganismos supramunicipales. 
Pero, si no hacen su trabajo, 
tenemos plan B. 

Otro de los proyectos que 
quieren hacer realidad es el 
de cero barreras arquitectó-
nicas. ¿Cómo se va a llevar a 
cabo?
Primero estamos en una fase 
de diagnóstico. Los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento 
harán un estudio de los si-
tios históricos de La Llagosta 
en los que hay problemas de 

accesibilidad, aceras dema-
siado estrechas, pendientes 
pronunciadas o problemas 
para acceder a equipamien-
tos de acuerdo al cien por cien 
con la normativa. Además 
nos reuniremos con colecti-
vos de personas mayores y de 
personas con problemas de 
movilidad para recorrer con 
ellos las zonas de La Llagosta 
en las que tienen dificultad e 
incorporaremos al informe 
técnico sus sugerencias. Lue-
go pasaremos a una fase de 
elaboración de proyecto en la 
cual veremos cuánto nos cos-

“La consellera 
me dijo que este 

año tendríamos el 
proyecto del nuevo 
ambulatorio y las 

obras deberían 
empezar el 2020”

AMBULATORIO



  5Tema destacat 08centvint  I  Juliol 2019

tará quitar el cien por cien de 
las barreras arquitectónicas. 
Después haremos un plan de 
inversión. Intentaremos obte-
ner recursos de la Diputación,  
de la Generalitat y del Estado. 
Es un proyecto muy ambicio-
so que podemos vender muy 
bien incluso en Europa. Va a 
ser un proceso de cuatro años. 
Jugamos con ventaja. La Lla-
gosta es un pueblo llano. Du-
rante los gobiernos socialistas 
siempre se ha trabajado en la 
eliminación de barreras. En 
las épocas de José Luis López 
y de Antonio Rísquez se quita-
ron muchísimas. Nosotros he-
mos quitado también muchas 
en los últimos cuatro años y 
ahora se trata de ejecutar el re-
mate final. Cuando acabemos 
el proceso, nos gustaría tener 
un certificado, no sé si existe 
alguno, que avale que en La 
Llagosta hay cero barreras ar-
quitectónicas.
 
¿Cómo se va a solucionar la 
falta de aparcamiento?
No creo que haya falta de 
aparcamiento, porque al final 
todo el mundo aparca. Más 
bien podríamos hablar de di-
ficultad para aparcar sobre 
todo los miércoles por la tarde 
y por la noche, ya que al día si-

guiente no se puede estacionar 
en la calle Estación y en el en-
torno del Ayuntamiento por el 
mercado ambulante. Vamos a 
buscar nuevas plazas de apar-
camiento en diferentes zonas 
del municipio. En Can Xiquet, 
hasta que no se desarrolle ur-
banísticamente este sector, 
queremos crear un vial segu-
ro en la calle de la Riera Seca. 
Queremos que puedan apar-
car coches y que la gente pueda 
caminar de forma tranquila. 
Queremos habilitar en aquella 
zona plazas para aparcar unos 
70 coches. También, al final 
de la calle Víctor Català que-
remos habilitar una zona don-
de puedan aparcar unos 50 
vehículos. En la calle Progrés 
también podemos conseguir 
de cinco a diez plazas. Y en la 
calle Joaquim Blume, con una 
modificación de la acera, tam-
bién podremos habilitar entre 
diez y quince plazas. En total, 
tendremos más de cien plazas. 
Evidentemente debajo de la 
puerta de casa seguirá siendo 
complicado aparcar, pero en 
momentos de dificultad los 
vecinos sabrán que hay sitios 
donde se podrá aparcar sin 
necesidad de dar tantas vuel-
tas. También hay que tener en 
cuenta que la empresa Capre-
sa se marcha en diciembre y 

allí se desarrollará un nuevo 
proyecto urbanístico en el que 
trabajaremos todos. Desde del 
Ayuntamiento, apostamos 
por un gran parque verde con 
algunas viviendas, pero tam-
bién mejoraremos toda aque-
lla zona de aparcamiento rea-
lizando modificaciones. 

¿Se va a seguir mejorando los 
parques infantiles?
Sí. La Llagosta tiene una vein-
tena de parques infantiles y 
creemos que hay que seguir 
renovándolos. La legislatu-
ra pasada reformamos unos 
cuantos y en esta nueva le-
gislatura mejoraremos seis o 
siete más. Además, queremos 
incorporar en uno de los par-
ques un juego de agua para 
que podamos refrescarnos en 
verano. Tiene mucho éxito en 
los pueblos donde lo han pues-
to y queremos que La Llagos-
ta también disponga de uno. 
Todavía no tenemos decidido 
dónde lo instalaremos. 

En cuanto a seguridad ciu-
dadana, ¿qué hay previsto 
hacer?
Primero hay que recalcar que 
los índices nos marcan que La 
Llagosta es uno de los pueblos 
más seguros para vivir o para 
tener un comercio. Los núme-
ros están ahí. Cada año nos 
los presentan en la Junta Local 
de Seguridad. Sí que es verdad 
que derivado del año pasado y 
de la famosa familia tuvimos 
un pico de robos, hurtos y 
amenazas. Este año, tal como 
voy viendo cada mañana los 
partes policiales, hemos vuel-
to a la completa normalidad 
de nuestro pueblo con niveles 
que están muy por debajo de 
la media del Vallès Oriental y 
de Catalunya y eso hay que re-
marcarlo. Al margen de esto, 
queremos seguir reforzando 
la Policía Local, porque es la 
policía del vecino, es la que le-
vanta a los abuelos cuando se 
caen en casa, la que primero 
llega a un incendio, la que pri-
mero llega a un atraco, cuan-
do hay un accidente de tráfi-
co, cuando una persona se ha 
caído y se ha hecho daño. Es 
la policía de proximidad y de 
atención a los vecinos y veci-
nas. Para ello tienen que tener 
los mejores recursos, tienen 
que tener el material necesa-
rio y tienen que ser personal 
suficiente.  - J. Cintas

“Queremos 
incorporar en uno 

de los parques 
un juego de agua 
para refrescarnos 
durante el verano” 

“Vamos a crear más 
de cien plazas de 
aparcamiento en 

Can Xiquet y en las 
calles Víctor Català, 
Joaquim Blume y 

Progrés”

PARQUES INFANTILES

APARCAMIENTO

“Los Servicios 
Técnicos harán 
un estudio de 
los sitios con 
problemas de 
accesibilidad”

“Además 
incorporaremos 
al informe las 

sugerencias que 
nos planteen 
personas con 

movilidad reducida”

SIN BARRERAS
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Els 17 regidors del nou mandat
Els 17 regidors que tin-
drà l’Ajuntament de la 
Llagosta aquest mandat 
van prendre possessió 
del càrrec durant el ple 
celebrat el 15 de juny.  En 
total, durant els propers 
quatre anys, hi haurà 13 
edils del Partit dels So-
cialistes, dos d’Esquerra 
Republicana, un de La 
Llagosta en Comú i un 
altre de Ciutadans. 

POLÍTICA  

Raúl Valero (PSC). Isabel M. Rodríguez (PSC).  Xavier Cols (ERC). Cristina Segura (ERC). Eva Miguel (LLEC). Jorge Sabanza (Cs).

Mariano García (PSC). Antonio García (PSC). Marc Ruiz (PSC). Melania Beltrán (PSC). Judith Robles (PSC). Núria Guerrero (PSC).

 Óscar Sierra (PSC). Conchi Jiménez (PSC). Fran Ruiz (PSC). Jordi Jiménez (PSC). Antonia Illescas (PSC).

08centvint  I  Juliol 2019
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URBANISME

Les obres de reforma de 
la masia de Can Baqué
ja estan en marxa

Les obres de la primera fase 
de reforma de la històrica ma-
sia de Can Baqué ja han co-
mençat. Aquesta actuació ha 
estat adjudicada per l’Ajun-
tament de la Llagosta a l’em-
presa RÈCOP Restauracions 
Arquitectòniques. El pres-
supost de les obres és d’uns 
200.000 euros. La primera 
fase de remodelació de Can 
Baqué, que hauria d’estar aca-
bada en sis mesos, consistirà 
en la realització d’actuacions 
prèvies (neteja i desinfecció 
de l’interior de l’edifici); de-

molicions d’elements d’obra 
(forjats i particions) i des-
muntatges (coberta, fusteries, 
etc..) i la rehabilitació de la 
coberta i tractament de faça-
nes, entre d’altres. L’empresa 
adjudicatària ha inclòs algu-
nes millores en el projecte, 
que afectaran a l’enllumenat 
de la façana, a la fusteria i a 
la solera. Un dels objectius de 
l’obra és preservar i mantenir 
els valors que transmet la ma-
sia de Can Baqué per a les fu-
tures generacion s de la nostra 
població. - J.C.

L’actor Salva Reina serà el 
pregoner de la Festa Major
La programació de la Festa 
Major de la Llagosta, que es 
desenvoluparà entre els dies 6 
i 9 de setembre, ja està pràcti-
cament confeccionada. La Co-
missió de la Festa Major, amb 
els seus dos grups de treball 
de Cultura i Joventut, i l’Ajun-
tament han estat reunint-se 
durant els darrers mesos per 
donar forma al programa.
L’actor Salva Reina serà l’en-
carregat de donar el tret de 
sortida a la Festa Major amb 
el pregó i, tot just després, 
protagonitzarà un espectacle 
d’humor a la plaça d’Antoni 
Baqué. Un altre humorista, 
Manolo Sarria, excomponent 
del Dúo Sacapuntas, posarà el 
punt final a la celebració el 9 
de setembre des de l’escenari 
del carrer de l’Estació. 

Avanç del programa
Tot seguit, podeu consultar un 
petit avanç del que serà la Fes-
ta Major amb algunes de les 
activitats. A començament de 
setembre, es distribuirà una 
edició especial del 08centvint 
dedicada a la Festa gran de la 
nostra localitat.
El 5 de setembre, per anar es-
calfant motors, la cercavila ca-
nalla recorrerà els carrers de la 
Llagosta. El dia 6, s’escolliran 
la pubilleta i l’hereu, Lotokotó 
celebrarà el seu desè aniversa-
ri i hi haurà el corretasques. A 
la nit, a l’espai del Centre Cul-
tural, Versión Imposible pro-
tagonitzarà un concert de ver-
sions. Després, a la markesina 
del Parc Popular, se celebrarà 
una nova edició de la Killing 
the summer. 
Aquesta Festa Major de 2019 
també hi haurà proves pro-
tagonitzades pels Saltats i Els 
Volats. La primera es dispu-
tarà el 7 de setembre. Aquell 
dia, també es podrà degustar 
la paella. A la nit, hi haurà el 
Correfoc, el concert rociero i 
el ball de nit del carrer de l’Es-
tació. A l’espai del Centre Cul-
tural, actuaran els DJ Frank 
Trax i Julio Posadas i alguns 
dels membres de VIPS de la 
Llagosta.

CULTURA    LA PROGRAMACIÓ ES DESENVOLUPARÀ DEL 6 AL 9 DE SETEMBRE

A la markesina, pujaran a l’es-
cenari grups locals i, a l’avin-
gunda del Primer de Maig, hi 
haurà la sangriada popular.
El dia 8, se celebrarà la Diada 
infantil amb inflables i tallers, 
hi haurà el ball amb el Casal 
d’Avis, el cabaret de circ, les 
jornades internacionals fol-
klòriques i un concert amb 
Smoking Stones. 
El darrer dia de la Festa Major, 
hi haurà ball d’escuma per als 
infants, la murga tapa, hava-

neres, el castell de focs artifi-
cials a càrrec de la Pirotecnia 
Igual i  l’espectacle de fi de 
festes, que, aquest any, torna al 
carrer de l’Estació.
L’11 de setembre, Diada Nacio-
nal de Catalunya com a afegit 
a la Festa Major, se celebraran 
diverses activitats, el Ral·li 
Fotogràfic, la cercavila fami-
liar gegant, animació infantil 
gegant, l’Homenatge a la gent 
gran i l’Homenatge a Catalu-
nya. - Juanjo Cintas

Salva Reina. 

Irene González, de 33 anys i veïna de Mataró, ha guanyat el 
Concurs de cartells de la Festa Major 2019. L’acte de lliura-
ment de premis va tenir lloc el dia 25 de juny al Saló de plens 
de l’Ajuntament de la Llagosta amb la presència de l’alcalde, 
Óscar Sierra, i dels regidors Fran Ruiz i Mariano García. 
Irene González, que es va presentar amb el pseudònim de 
Moana, va rebre 106 vots, el que suposa el 64% del total. 
La guanyadora viu a Mataró, però que havia residit durant 
molts anys a la Llagosta. - José Luis Rodríguez

Escollit el cartell de la 
Festa Major de 2019

CULTURA

Celebració del Dia de la 
Música amb tres concerts

L’Escola Municipal de Músi-
ca de la Llagosta va celebrar el 
21 de juny el Dia de la Músi-
ca. L’alumnat i el professorat 
del centre va protagonitzar 
tres concerts itinerants a les 

instal·lacions de Can Pelegrí. 
Amb aquests concerts es va 
donar per finalitzat el curs 
2018-2019 de l’Escola Muni-
cipal de Música de la nostra 
localitat. - J.C.

Imatge virtual de la façana principal de la masia rehabilitada.  
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POLÍTICA

L’alcalde signa el decret del 
cartipàs del nou mandat

L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, ja ha signat el de-
cret del nou cartipàs. Durant 
aquest mandat, Concepción 
Jiménez Cruz serà regidora 
d’Economia i Hisenda i Re-
cursos Humans; Francisco 
Javier Ruiz Escobar, de Socie-
tat del Coneixement, Cultu-
ra i Educació; Jordi Jiménez 
Rodríguez, de Serveis Muni-
cipals, Via Pública i Equipa-
ments, Mobilitat i Habitatge; 
Antonia Illescas Martínez, de 
Gent Gran, Cooperació i Soli-
daritat i Serveis Socials; Ma-
riano García Cividanes, de 
Seguretat Ciutadana, Civisme 
i Convivència, Salut Públi-
ca i Actes Populars i Tradi-
cions; Antonio Jesús García 
Robledo, d’Esports; Marc 
Ruiz Llorente, d’Urbanisme i 
Planificació Estratègica, Co-
municació i Transparència, 
Atenció a la Ciutadania i Par-
ticipació Ciutadana; Melania 
Beltrán Gutiérrez, d’Igualtat, 

Benestar Animal i Educació 
Secundària i Formació Con-
tínua; Judith Robles Lafuen-
te, d’Ocupació i Promoció 
Econòmica i Infància; Núria 
Guerrero Baso, de Diversitat 
i Ciutadania i Joventut; Raúl 
Valero Martínez, d’Indús-
tria; i Isabel María Rodríguez 
Mañas, de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Con-
sum.
L’àrea de Planificació i Terri-
tori estarà presidida per Jordi 
Jiménez i Marc Ruiz serà el 
vicepresident. Economia, Ad-
ministració i Comunicació 
tindrà a Conchi Jiménez com 
a presidenta i a Francisco Ja-
vier Ruiz com a vicepresident; 
i  Serveis a les Persones estarà 
presidida per Mariano García 
i Antonia Illescas serà la vice-
presidenta.
Durant aquest nou mandat, 
els plens ordinaris se celebra-
ran l’últim dijous de mes a 
partir de les 19.30 hores. - J.C.

L’entitat local Aspayfacos 
celebra el seu 40è aniversari
L’entitat local Aspayfacos va 
commemorar el 15 de juny els 
seus 40 anys amb una festa. 
Des de fa quatre dècades, pa-
res i mares, juntament amb els 
seus familiars, treballen per 
aconseguir millorar la vida 
dels seus fills i filles amb di-
versitat funcional de la nostra 
localitat. Una seixantena de 
persones es van aplegar du-
rant l’acte.
L’associació va començar quan 
un grup de pares i mares amb 
fills amb discapacitat psíquica 
van unir inquietuds i esforços 
en un moment en el qual la 
seva integració social era molt 
complicada. Ara, 23 famílies 
formen part d’Aspayfacos. 

Activitats diverses
L’entitat organitza tot un se-
guit d’activitats amb el mateix 
objectiu que fa 40 anys, “llui-
tar pel dret de les persones 
amb diversitat funcional”. 
Així ho ha dit la presidenta 
d’Aspayfacos, Mónica Reyes. 
Les persones amb diversitat 
funcional de la nostra loca-
litat tenen edats molt diver-
ses, però per a totes hi ha una 
programació variada. Al seu 
local, situat a l’avinguda del 
Turó, es realitzen tallers, jocs, 
teràpies,… 

SOCIETAT    ALUMNES DE L’INS MARINA HAN PARTICIPAT EN ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ

La foguera de Sant Joan. 

La Llagosta va celebrar la Re-
vetlla de Sant Joan amb dues 
activitats. Les Llagostes de 
l’Avern van encendre una fo-
guera al recinte firal. Abans, 
van donar coca i xocolata a 
tothom que s’hi va apropar i 
també aquells que van voler 
van participar en unes proves 
de foc. 
Per la seva part, els Volats 
van organitzar una revetlla al 
Parc Popular. L’activitat estava 
oberta a tota la població. - J.C.

CULTURA   

Revetlla de Sant Joan amb els 
Volats i les Llagostes de l’Avern

Dos moments de la celebració dels 40 anys d’Aspayfacos.

Els tretze regidors del PSC que formen el govern municipal.

Una de les darreres experièn-
cies ha comptat amb la partici-
pació d’estudiants de l’Institut 
Marina. Un grup d’alumnes 
de 4t d’ESO han estat du-
rant sis setmanes compartint 
activitats amb les persones 
d’Aspay fa cos. Aquest ha estat 

el segon curs que s’ha posat en 
marxa aquest projecte inclu-
siu. Judith Tolentino, una de 
les professores responsables 
del projecte, ha manifestat que 
“els alumnes estaven molt 
motivats i estan encantats 
amb el projecte”. - X. Herrero

POLÍTICA

L’Ajuntament de La Llagosta 
ha suspès les relacions insti-
tucionals amb el Consistori 
de Sant Fost davant del cas 
de transfuguisme protago-
nitzat per la regidora María 
José Sánchez per accedir a 
l’Alcaldia d’aquest municipi. 
L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, vol deixar clar que 
“en cap cas es pot acceptar 

el transfuguisme com a ve-
hicle per canviar la voluntat 
de la ciutadania”. Malgrat 
la legalitat de la investidura 
de la nova alcaldessa de Sant 
Fost de Campsentelles, Sierra 
creu que “aquests comporta-
ments són antidemocràtics, 
fan mal a la política i min-
ven la confiança dels veïns i 
veïnes cap a les institucions”.

L’Ajuntament suspèn les 
relacions institucionals amb 
el Consistori de Sant Fost
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Un moment de l’acte del 8 de juny. 

La Biblioteca va celebrar 
els 25 anys a Can Pelegrí
La Biblioteca de la Llagosta va 
fer el 8 de juny l’acte central de 
la celebració dels 25 anys del 
seu trasllat a Can Pelegrí. La 
jornada va començar amb una 
hora del conte especial, que va 
anar a càrrec de la contacontes 
Puri Ortega, que va explicar 
una història sobre uns infants 
que salvaven la biblioteca dels 
atacs d’una bruixa que volia 
acabar amb ella.
Tot seguit, un grup d’usua-
ris i usuàries de la Biblioteca 
van expressar el que suposa 
per a ells l’equipament. Van 
parlar, entre d’altres, una noia 
que des dels dos anys va a la 
Biblioteca acompanyada de la 
seva àvia, un pare que porta a 
la seva filla a l’Hora del conte 
i com això l’ha ajudat a crear 
l’hàbit de llegir i uns joves que 
han trobat un espai per llegir i 
per estudiar. També van inter-
venir dues dones voluntàries 
de les activitats que organitza 
la Biblioteca. Una d’elles va 
donar a conèixer la història 
de l’antic propietari de l’edi-
fici que acull ara el Centre 
Cultural i Juvenil Can Pelegrí 
i la seva afició per la lectura. 
Abans dels parlaments, es va 
donar a conèixer el nou logo-
tip que identificarà la Bibli-
oteca de la Llagosta, que s’ha 
escollit per votació popular. 

Promoure la cultura
A l’acte van intervenir el re-
gidor de Cultura en funcions, 
Mariano García; la cap de Sec-
ció de Serveis Bibliotecaris de 
la Diputació, Esperança Paños; 
i el director de la Biblioteca, 
Ángel Fernández. També hi va 
assistir la que va ser la prime-
ra bibliotecària de la Llagosta, 
Assumpta Verdaguer.
Mariano García va destacar 
els canvis que ha experimentat 
la Biblioteca durant aquests 25 
anys, passant de ser un lloc on 
es consultaven i es prestaven 
llibres, bàsicament, a un espai 
on s’organitzen tot un seguit 
d’activitats culturals. García 
va remarcar que l’Ajuntament 
vol continuar treballant per 
millorar l’equipament i va 

CULTURA    EL SERVEI ESTRENA LOGOTIP I COMPTE A LA XARXA SOCIAL INSTAGRAM

L’escriptora Tina Vallès, a la dreta.  

dir que “un poble sense cul-
tura és un poble oblidat i la 
Biblio teca té molta impor-
tància a l’hora de promoure 
la cultura”.
La representant de la Diputa-
ció va parlar sobre el suport 
dels ajuntaments tant a l’hora 
de posar en marxa les bibliote-
ques com de fer el seu mante-
niment. Esperança Paños, que 
també va treballar a la Biblio-
teca de la Llagosta als seus ini-
cis al carrer de Santa Teresa, va 
destacar que va aprendre molt 
a la Llagosta: “em vaig sentir 
molt ben acollida i veig que 
ara es fan activitats plenes de 
sentiment, com la de Poesies 
des del meu balcó”.
L’encarregat de tancar els par-
laments va ser el director de la 
Biblioteca. Ángel Fernández 
va indicar que “és important 
invertir en cultura per ajudar 
al creixement de les perso-
nes”. En aquest sentit, va des-
tacar les activitats que orga-
nitzen com “l’Hora del conte, 

que ajuda a introduir als in-
fants en la lectura; la mostra 
de guies de viatge, que poden 
ajudar als grans a fer el seu 
viatge dels somnis, o el Club 
de lectura, que ajuda a mol-
tes persones a introduir-se 
en el món de la literatura”. 
D’altra banda, l’escriptora i 
traductora Tina Vallès va ser 
la protagonista del Club de 
lectura de la Biblioteca de la 
Llagosta que es va celebrar el 
4 de juny. Vallès va comentar, 
a la sala infantil de la Bibliote-
ca a Can Pelegrí, un dels seus 
llibres, La memòria de l’arbre, 
que va guanyar el Premi Ana-
grama de novel·la el 2017.
Durant prop d’una hora, l’es-
criptora va explicar els seus 
inicis com autora, el procés 
de redacció del llibre i els seus 
nous projectes. A l’acte van 
prendre part una trentena 
de persones que van pregun-
tar sobre els personatges i la 
trama de la novel·la. - Xavi 
Herre ro / José Luis Rodríguez 



www.08centvint.cat10  Actualitat

El Centre de Formació d’Adults de la Llagosta ha fet diverses 
activitats en l’etapa final del curs. Una d’elles va ser un viatge a 
Praga, la capital de la República Txeca, amb una cinquantena 
de participants. També es van fer sortides a l’Estartit, les Illes 
Medes i Ullastrell. - X.H.

ENSENYAMENT

SEGURETAT CIUTADANA

Curs de seguretat viària 
amb alumnes de la Safa

La Policia Local de la Llagos-
ta ha portat a terme un curs 
de seguretat viària a l’Escola 
Sagrada Família. En aquesta 
ocasió, han gaudit d’aquesta 
iniciativa alumnes de cin-
què curs de Primària i de 

P-5. Els estudiants han rebut 
diversos consells a classe. A 
més, l’alumnat de P5 també 
va anar a les dependències 
de la Policia Local i es va fer 
la fotografia que acompanya 
aquesta informació. - J.C.

L’Asociación Rociera Anda-
luza de la Llagosta ha tornat 
a participar aquest any en la 
Romeria del Rocío, que es va 
celebrar als terrenys de Can 
Petit, a Terrassa. Aquest esde-
veniment religió s es va iniciar el 
7 de juny amb el romiatge fins 
al lloc de celebració. Els rocie-
ros de la Llagosta van sortir des 

L’Asociación Rociera, al Rocío català
de la seu de l’entitat. Després de 
passar per l’Església de Sant Jo-
sep per rebre la benedicció i fer 
el repartiment de medalles, els 
participants es van traslladar en 
autobús fins a Mercavallès, a la 
sortida de Sabadell. Des d’allí 
van acompanyar l’Hermandad 
los Varales de Santa Coloma 
de Gramenet fins al recinte del 

Rocío. Al voltant de les 00.30 
h feien l’entrada i, posterior-
ment, la presentació davant de 
la Mare de Déu del Rocío. L’al-
calde en funcions de la Llagosta, 
Óscar Sierra, i el regidor de Jo-
ventut en funcions. Fran Ruiz, 
van acompanyar l’Asociación 
Rocie ra durant el camí i la pre-
sentació. - X. Herre ro
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Convocat el 19è Concurs 

El Foto-Club la Llagosta ha 
convocat el 19è Concurs Esta-
tal de Fotografia. Aquest any, 
les imatges es poden presentar 
fins al 24 de setembre. El ve-
redicte del jurat i el lliurament 
de premis tindran lloc el 28 de 
setembre.
Igual que l’any passat, el Con-
curs Estatal de Fotografia es 
desvincula de la Festa Major i 
es fa més tard per donar més 
temps a les persones aficiona-
des a la fotografia a preparar 
les seves obres.
Les bases del concurs con-
templen que les fotografies es 
puguin presentar a Can Pele-
grí, de dilluns a divendres, de 
16 a 20.30 h, excepte al mes 
d’agost, que estarà tancat, o 
enviant-les a l’apartat de cor-
reus 32 de la Llagosta. També 
es poden enviar mitjançant 
la plataforma digital www.
yoloman do.com.

CULTURA    FINS AL 24 DE SETEMBRE ES PODEN PRESENTAR LES IMATGES

 El certamen té dos temes, 
lliure i la Llagosta. Per a les 
dues categories, les fotografies 
poden ser tant en blanc i negre 
com en color. El concurs ac-
cepta imatges realitzades amb 
qualsevol tècnica fotogràfica. 
Al certamen no es poden pre-
sentar obres premiades a al-

tres concursos organitzats pel 
Foto-Club la Llagosta. La ins-
cripció al concurs és gratuï ta. 
Els premis oscil·len entre els 
250 euros del primer premi del 
tema lliure i els 50 del tercer 
premi del tema la Llagosta. Hi 
ha establerts diplomes per a les 
millors imatges. - X. Herrero

El jurat de l’edició de l’any passat del certamen.
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VIA PÚBLICA

Finalitzen les obres de la 
plaça de Catalunya

Les obres de millora de la pla-
ça de Catalunya van finalitzar 
fa unes setmanes. L’Ajun-
tament va invertir 200.000 
euros en aquesta actuació, 
finançats per la Diputació de 
Barcelona. 
Una de les principals accions 
que s’han portat a terme ha 

estat l’eliminació de les barre-
res arquitectòniques d’aquest 
espai. També s’ha reasfaltat 
la calçada i s’ha millorat la 
connexió visual entre la pla-
ça de Catalunya i el carrer del 
Pintor Fortuny, el passeig del 
Pintor Sert i l’avinguda del 
Primer de Maig.

Alborada va celebrar la Festa 
Galega amb força públic
L’Agrupación Cultural Galega 
Alborada va celebrar els dies 
31 de maig i 1 i 2 de juny la 
22a Festa Galega al Parc Po-
pular amb la presència d’un 
bon nombre de persones. El 
31 de maig, es va procedir a la 
hissada de la bandera gallega a 
l’Ajuntament, hi va haver un 
sopar i una gran revetlla amb 
la música de París la Nuit.
L’1 de juny, es va celebrar el 
21è Campionat de petanca. A 
més, hi va haver una paella 
popular i van actuar el Cen-
tro Galego de Santa Coloma, 
l’Asociación Rociera Anda-
luza de la Llagosta i Toxos e 
Xestas de Barcelona. La jor-
nada va finalitzar amb el ball 
que va amenitzar l’Orquestra 
Pensilvania. El 2 de juny, es 

SOCIETAT     EL PARC POPULAR VA ACOLLIR ELS ACTES EL 31 DE MAIG I L’1 I 2 DE JUNY

va celebrar la 4a Concentració 
de cotxes clàssics i de motos 
amb Imperiales MC, un dinar 
de germanor i les actuacions 
de Cova da Serpe de Barcelo-

na, la Casa de Andalucía de la 
Llagosta, la Irmandade a Nosa 
Galiza de Mollet, La Llagosta 
Club de Ball i Airiños Galegos 
de l’ACG Alborada. 

Hissada de la bandera gallega.
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Una de les activitats per celebrar els 15 anys del CEM El Turó. 

El CEM El Turó va 
celebrar els 15 anys

El Complex Esportiu Muni-
cipal El Turó va organitzar 
diverses activitats del 10 al 
15 de juny per celebrar el seu 
15è aniversari. Els usuaris 
d’aquesta instal·lació esporti-
va de l’Ajuntament de la Lla-
gosta van poder gaudir d’un 
concurs de pastissos, d’un 
seminari tècnic de natació, 

EQUIPAMENTS  

d’una màster class de zumba 
(a la fotografia de dalt), d’un 
seminari de boxa i d’una sèrie 
d’inflables infantils a la pisci-
na, entre d’altres. 
El CEM El Turó ofereix als 
seus abonats, entre d’altres, 
diverses classes esportives en 
grup, a més de les dues pisci-
nes i l’accés a la sala de fitness.

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha posat en marxa de nou els 
Fem divendres, tot un seguit 
d’accion s per fer una neteja in-
tegral dels carrers de la nostra 
localitat. El 21 de juny, es va ac-
tuar al carrer de Caldes i el dia 
28, al carrer del Mercat. Aquest 
divendres, 5 de juliol, serà el 
torn del carrer de Jaume Bal-

Torna la neteja integral dels carrers
mes. El 12 de juliol, es netejarà 
el carrer de Sant Miquel i el 19 
de juliol, el carrer de Brutau. 
Per tal de poder fer una neteja 
integral d’aquestes zones, és ne-
cessari que no hi hagi vehicles 
estacionats. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament instal·la uns dies 
abans uns senyals per avisar els 
conductors. 

De moment, es coneixen els 
carrers afectats fins al 19 de ju-
liol. Més endavant, es donaran 
a conèixer els noms de les zones 
en les quals es faran els Fem di-
vendres, que porten a terme tre-
balladors de l’empresa SERS A, 
encarregada de la neteja viària i 
de la recollida d’escombraries a 
la Llagosta. - J.C.

VIA PÚBLICA   AQUEST 5 DE JULIOL S’ACTUARÀ A LA ZONA DE JAUME BALMES
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GENT GRAN

Cloenda de les activitats 
per a la gent gran 

La cloenda de la programa-
ció d’activitats per a persones 
grans que organitza l’Ajunta-
ment de la Llagosta al Casal 
d’Avis es va fer del 3 al 13 de 
juny. El taller de dibuix i pin-
tura va confeccionar un mu-
ral col·lectiu a a partir d’una 
obra d’Henri Matisse. Al ta-
ller de treballs manuals es va 
elaborar i decorar sabó de gli-

cerina. També es va realitzar 
el taller Fer-se gran, sentir-se 
bé, un seguit d’exercicis, jocs 
i dinàmiques per millorar el 
benestar personal. A més, hi 
va haver activitat física pel 
benestar físic i mental. 
La cloenda d’activitats del 
curs del Casal d’Avis també 
va incloure una sortida cultu-
ral. - X.H.

ENSENYAMENT

Tots els alumnes de l’Institut 
Marina que han fet les Proves 
d’Accés a la Universitat (PAU) 
han aprovat. En total, es van 
presentar divuit alumnes de 
Batxillerat i tres estudiants de 
Cicles Formatius. Aquest any, 
la nota màxima de les PAU de 
l’alumnat de la Llagosta ha es-
tat un 8,2. Tres estudiants de 
l’INS Marina del Batxillerat 

Humanístic Social han aca-
bat amb matrícula d’honor. 
Això els servirà per tenir una 
millor qualificació de cara a 
l’accés a la universitat, ja que 
la nota de Batxillerat compta 
un 60% de la nota final.
Dos estudiants de l’INS Ma-
rina han pres part als Premis 
extraordinaris de Batxillerat, 
convocats per la Generalitat.

Tots els alumnes de l’INS 
Marina aproven la selectivitat

Antonio Cubel 
renuncia a l’acta 
de regidor
El número 1 de la candidatu-
ra de La Llagosta En Comú, 
Antonio Cubel, va anunciar 
el 12 de juny en un comuni-
cat que renunciava a l’acta 
de regidor que va obtenir en 
les eleccions municipals del 
26 de maig. Eva Miguel, que 
ocupava el número 2 a la llis-
ta, ha estat la seva substituta. 
Segons s’explicava al comu-
nicat, “la decisió ve deter-
minada per una qüestió 
d’estricta legalitat ja que 
segons la normativa elec-
toral vigent no es pot ser 
simultàniament regidor 
electe i treballador munici-
pal al mateix consistori”. La 
Llagosta En Comú, amb An-
tonio Cubel com a candidat 
per primera vegada, va ser 
el 26 de maig la tercera llis-
ta amb més suport amb 383 
vots. Respecte a les anteriors 
eleccions, va perdre 1.235 
vots i gairebé 24 punts.

POLÍTICA
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L’Ajuntament ha fet el des-
brossament dels terrenys de 
Can Xiquet i de la zona del 
viver situada a prop del Ce-
mentiri. Aquesta operació ha 
comptat amb un pressupost 
de 1.028,5 euros. Els treballs 
els ha portat a terme l’empresa 
Futur Ecològic. L’Ajuntament 
abonarà en primera instància 
la factura del desbrossament 
corresponent a la zona de 

Can Xiquet i, posteriorment, 
reclamarà l’import a la Junta 
de Compensació de Can Xi-
quet, que és la responsable de 
mantenir nets aquests terre-
nys urbanitzables.
Aquesta és la segona neteja 
que es fa de Can Xiquet. Al 
mes d’octubre passat, es van 
desbrossar i netejar els 15.800 
metres quadrats que ocupa 
aquest sector. - X.H.

SOCIETAT

Bona acollida de l’Iftar 
organitzat a la plaça 
d’Antoni Baqué

La plaça d’Antoni Baqué es va 
omplir l’1 de juny al vespre 
durant la celebració de l’Iftar 
comunitari que va organit-
zar l’Asociación Attadamon, 
Mujer por la integración de la 
Llagosta. Les dones d’aques-
ta entitat van preparar taules 
per convidar la ciutadania 
a l’àpat que posa fi al dejuni 
dia ri del Ramadà.
Des d’Attadamon, s’han mos-
trat molt satisfetes de com es 

va desenvolupar el sopar i de 
la bona acollida que va tenir. 
En ser la primera vegada que 
es feia l’Iftar al carrer, les 
organitzadores no espera-
ven tanta afluència de gent. 
A més, han destacat el bon 
ambient que es va crear. Les 
dones que van preparar l’àpat 
van rebre moltes felicitacion s 
i moltes peticions perquè 
tornin a organitzar un acte 
d’aquest tipus. - X.H.

La sevillana Rocío Serrano 
guanya el Concurs de Cante
Rocío Serrano ha estat la gua-
nyadora del 36è Concurs Na-
cional de Cante Jondo Ciutat 
de la Llagosta. El jurat del cer-
tamen va decidir donar el pri-
mer premi, dotat amb 1.200 
euros, a la cantaora sevillana, 
que hi participava per prime-
ra vegada. Serrano va estar 
acompanyada pel guitarrista 
oficial del concurs, David Ji-
ménez. La final es va celebrar 
l’1 de juny al Centre Cultural 
de la nostra localitat.

Els altres premiats
El segon guardó del concurs 
organitzat per la Casa de An-
dalcía de la Llagosta ha estat 
per a Ismael Cabrera, que s’ha 
emportat els 600 euros del 
premi. Cabrera va ser finalista 
a l’edició de l’any passat. An-
tonio Peña, un dels veterans 
del certamen, ha estat tercer, 

CULTURA    LA FINAL VA TENIR LLOC EL DIA 1 DE JUNY AL CENTRE CULTURAL

amb un premi de 400 euros. 
Els dos accèssits finals han es-
tat per a Alba Martos, de Li-
nares, i José Antonio Escriba-
no. Els dos han estat premiats 
amb 200 euros.
El 36è Concurs Nacional de 
Cante Jondo Ciutat de la Lla-

gosta va començar el 26 d’abril 
amb la primera preliminar i 
va acabar l’1 de juny, amb la 
final. Al certamen han parti-
cipat una vintena de cantaors 
i cantaores. El concurs ha estat 
dedicat a José Vargas. -  Xavier 
Herrero

Actuació de Rocío Serrano.

L’alumnat de l’Escola de Pintura de la Casa del Pueblo.

Una vuitantena de quadres 
de l’alumnat de l’Escola de 
Pintura de la Casa del Pueblo 
van ser exposats al vestíbul del 
Centre Cultural durant el mes 
de juny. La mostra va ser inau-
gurada el dia 7.
L’Escola de Pintura de la Casa 
del Pueblo, entitat vinculada 
amb l’Agrupació Local del 
Partit dels Socialistes de Cata-
lunya, ha comptat aquest curs 
2018-2019 amb una quarante-
na d’alumnes, entre infants i 
adults. 

Diferents estils de pintura
L’escola està dirigida des de 
fa tres anys per l’artista Pilar 
de la Cerda, que anteriorment 
havia estat alumna. “Aquesta 
mostra són tots els quadres 
que hem fet durant el curs. 
Hi ha de tot tipus d’estils de 
pintura”, va explicar la pro-
fessora, Pilar de la Cerda. 

CULTURA   LA MOSTRA RECOLLIA LA FEINA D’UNA QUARANTENA D’ALUMNES

L’Escola de Pintura de la Casa 
del Pueblo va fer una exposició

L’acte d’inauguració de la 
mostra de pintura va comen-
çar amb unes paraules del 
responsable de l’Escola de 
Pintura de la Casa del Pueblo, 
Mariano García, que va feli-
citar a la quarantena d’alum-
nes d’aquest curs. “Crec que 
aquest any tenim la mostra 

de més alt nivell dels darrers 
anys. Tots han fet una tasca 
excel·lent”, destacava Maria-
no García. Tot seguit els alum-
nes es van fer una fotografia 
i, posteriorment, van acabar 
l’acte amb un refrigeri al vestí-
bul del Centre Cultural. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament desbrossa 
els terrenys de Can Xiquet



www.08centvint.cat14  Espai Obert

L’ENTITATLA VEU DEL POBLE
Quin balanç fa de la 
temporada 2018-2019?

MARÍA JOSÉ GARCÍA JAVIER CASTAÑEDA

ANTONIO RUBIO JAVI IGLESIAS

XAVI CANALEJAS JOSÉ ÁNGEL VENERO

ATTADAMON, MUJER POR LA INTEGRACIÓN

FITXA

gastronòmica, l’acte volia 
tenir una part didàctica per 
explicar en què consisteix el 
mes més important per a la 
religió musulmana.

Attadamon també s’ha im-
plicat en jornades reivindica-
tives com el Dia Internacio-
nal de les Dones, participant 
en la programació amb algu-
na activitat organitzada per 
l’entitat i assistint a altres 
propostes. 
Les membres d’Attadamon 
es reivindiquen com a dones 
preparades, entre elles hi ha 
economistes, llicenciades en 
Dret,... Una de les seves ci-

Un grup de dones marroqui-
nes de la nostra localitat s’ha 
decidit a trencar el gel, tra-
vessar barreres i lluitar con-
tra els prejudicis. Per això, ha 
creat Attadamon, Mujer por 
la integración. Attadamon 
es pot traduir com unió en-
tre persones o solidaritat.
Tot va començar amb unes 
classes d’àrab per als seus fi lls 
i fi lles. La seva voluntat era 
que no perdessin les seves 
arrels. A més, van decidir fer 
classes de reforç de català, 
castellà i anglès. Posterior-
ment, van organitzar classes 
de llengua i altres activitats 
per a les mares. Actualment, 
una seixantena d’infants 
participen a les classes i a les 
activitats que organitzen al 
llarg del curs.
A partir d’aquí, el grup es 
va plantejar anar més enllà 
i organitzar activitats que 
ajudessin a la integració de 
les dones al poble on estan 
vivint i on han nascut els seus 
fi lls i crear una entitat. Una 
de les activitats més vistoses 
ha estat l’Iftar que van ofe-
rir el passat 1 de juny a la 
plaça d’Antoni Baqué. Les 
dones marroquines van vo-
ler compartir l’àpat nocturn 
que acaba amb el dejú diari 
del Ramadà. A més de la part 

DONES QUE HAN PASSAT A L’ACCIÓ
tes és “el mocador no tapa 
el cervell”. Volen ajudar a 
evitar prejudicis, donant a 
conèixer la cultura musul-
mana entre la població, de 
forma tranquil·la i a poc a 
poc. Pensen que, igual que 
s’accepta portar pírcings o 
anar amb tatuatges, també 
s’hauria d’acceptar amb nor-
malitat l’opció personal de 
portar mocador, un element 
que els ha impedit en alguna 
ocasió trobar feina.
Són conscients que a la dèca-
da dels 90 del segle passat, 
tot era més complicat. Tot i 
això, encara queda feina i 
camí per aconseguir la inte-
gració. Per això també volen 
acabar amb el principal pro-
blema que tenen els seus fa-
miliars més grans o que han 
arribat fa poc, el desconei-
xement de l’idioma. La seva 
intenció és organitzar més 
activitats i donar una major 
visibilitat a la seva realitat. - 
Xavi Herrero

Any de fundació: 2018
Nombre de sòcies: 7
Adreça: Can Pelegrí, carrer de Jaume I, 7-9
Correu electrònic: asociacionattadamon@gmail.com

L’entitat vol 
acabar amb 
els prejudicis 
i ajudar a la 
integració

08centvint  I  Juliol 2019
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TEMPS DE MEMÒRIA

Finals de la dècada dels 70 o principis dels anys 80

La Biblioteca Popular de la Llagosta va ser el primer equipament de 
caire cultural que es va crear al municipi de la Llagosta.
El dia 3 de maig de 1972 va ser la data de la seva inauguració, en un 
local de 86 m2 cedit per la Caixa de Sabadell al carrer de Santa Teresa.
Com a anècdota, els nens i joves de l’època recordaran les cues que es 
feien a la porta per tal d’accedir-hi i és que ràpidament l’espai va ser 
del tot insuficient fins que el seu trasllat l’any 1994 a l’actual ubicació 
dins del Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí va poder solventar aquest 
problema. Actualment, se celebra el 25è aniversari d’aquell trasllat.

Procedència: Col·lecció fotogràfica de l’Arxiu Municipal de la Llagosta

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

El pasado jueves aprobamos en ple-
no la nueva distribución de conceja-
lías del ayuntamiento. Los trece con-
cejales del Partido Socialista fueron 
designados para llevar a cabo los re-
tos que en cada ámbito se necesitan 
para que con el trabajo y esfuerzo 
de todos, individual y colectivo, nos 
lleve a seguir mejorando La Llagosta 
como siempre hemos hecho los so-
cialistas cuando hemos estado en el 
gobierno. 

Tenemos la gran suerte de contar 
con un gran equipo, el mejor equipo 
de mujeres y hombres, con experien-
cia, con juventud y sobre todo con 
vocación de servicio público. Empe-
zamos una legislatura con más ganas 
que nunca de seguir transformando 
el pueblo a mejor. 

Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés

MEJORANDO LA LLAGOSTA

Han comenzado las obras de la Masía 
de Can Baqué y ya hemos empeza-
do, porque no había que esperar ni 
un solo segundo, nuestro ambicioso 
proyecto de CERO BARRERAS ARQUI-
TECTÓNICAS, donde ya hemos visita-
do, con alguna persona con dificulta-
des de movilidad, algunas zonas del 
pueblo. 

Durante este primer año está previs-
to que se realice la fase de diagnósti-
co, donde participarán algunos veci-
nos y vecinas. El próximo año, la fase 
de redacción de proyecto y el tercer 
año, la fase de ejecución, esperando 
así tener cuanto antes un pueblo li-
bre de barreras. 

CULTURA
Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal

08centvint  I Juliol 2019

El passat dia 15 de juny varen prendre 
possessió els 17 regidors d’aquesta 
nova legislatura. Esquerra Republi-
cana amb 2 regidors i com a princi-
pal força de l’oposició, treballarà al 
llarg d’aquesta legislatura per posar 
damunt la taula totes les propostes 
que portava en campanya electoral 
per tal de que no quedin en un ca-
laix oblidades, i proposarem a l’equip 
de govern socialista a que les posi en 
marxa, no per a contentar-nos,  sinó 
perquè creiem què son i seran un bé 
pel poble. El benestar de la gent del 
poble mereix l’atenció per igual de 
tots els partits polítics d’aquest ajun-
tament. 

Esquerra Republicana i els seus re-
gidors, Cristina Segura i  Xavier Cols, 
ens comprometem, tal com vàrem 
expressar en el nostre jurament del 
carrec de regidors, a treballar amb 

COMPROMESOS!

ferma voluntat i compromís per la 
ciutadania de La Llagosta.

Aprofitem aquestes línies i davant les 
onades de calor que ens venen a so-
bre, que l’equip de govern socialista, 
no només obri les portes de la pis-
cina del CEM EL TURÓ gratuïtament 
als majors de 65 anys, sinó que seria 
necessari que amplies l’oferiment a 
dones embarassades, nens petits i 
persones amb mobilitat reduïda o 
amb greus patologies mèdiques, en 
definitiva, a totes aquelles persones 
que davant una onada de calor forta 
puguin patir un empitjorament del 
seu estat físic o representi un agreu-
jament de la seva salut

Us desitgem que passeu un bon es-
tiu!

CULTURA

No está mal tirar del refranero popu-
lar para encontrar frases y sentencias 
de todo aquello que nos podemos 
encontrar en la política actual, tanto 
local como nacional.
Para hablar de política nacional ne-
cesitaríamos todo el 08centvint y nos 
faltaría espacio así que vamos a dar 
dos pinceladas a la política local. Y es 
que la amplia mayoría absoluta del 
PSC en la Llagosta, obtenida en las 
últimas elecciones municipales, po-
día llevar a dos escenarios posibles: 
el primero sería uno donde el PSC re-
conoce el trabajo de todos los repre-
sentantes políticos y, por ende, de 
toda la ciudadanía, apostando por el 
diálogo y el consenso con la tranqui-
lidad que te da esa mayoría plenaria; 
el segundo es aquel donde el partido 
que gobierna nuestro ayuntamiento 
quiere eliminar cualquier traza de 
oposición, por pequeña que sea, 

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA

buscando su desaparición y hacién-
donos creer que si no eres votante 
del PSC no eres digno de ser repre-
sentado. Desgraciadamente, esta-
mos en la segunda opción.
El primer pleno del ayuntamiento 
lo ha puesto en evidencia: el PSC ha 
modificado unilateralmente las asig-
naciones a los concejales con el úni-
co fin de contentar económicamente 
a todos los miembros del partido so-
cialista y perjudicando al resto de la 
oposición. Con esta medida quieren 
anular la capacidad de la oposición 
para hacer política, quieren la desa-
parición de las minorías y demues-
tran un enorme déficit democrático. 
Todo esto, como siempre, sin tiempo 
para negociar, sin diálogo previo y 
con imposición absoluta.  Y es que 
conociendo su agrado por la derecha 
política podríamos decir: Dime con 
quién andas y te diré quien eres.

CULTURA
Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

Desde el Grupo Municipal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de la 
Llagosta en esta nueva etapa segui-
remos haciendo una política útil y 
responsable, “NO votaremos el NO 
por el NO” haremos una oposición 
firme pero leal a nuestra ciudad. 
Pero estaremos pendientes, como lo 
hemos hecho durante la legislatura 
pasada, pero ahora más si cabe por-
que tenemos delante a un Gobierno 
de mayoría absoluta. No obstante, 
desde la oposición nos mostramos 
convencidos de que se alcanzarán 
acuerdos por el bien de nuestra ciu-
dad y sus habitantes para que sea-
mos un referente comercial e indus-
trial, una ciudad inclusiva y amable.
Trabajaremos nuestro Programa de 
Actuación Municipal, para impulsar 
mejoras que hagan avanzar el mu-
nicipio, con paciencia porque serán 
negociaciones duras seguiremos li-

POLÍTICA RESPONSABLE, OPOSICIÓN FIRME

derando propuestas y medidas para 
mejorar la vida de nuestros vecinos, 
puesto que forma parte de nuestro 
ADN y seguiremos haciéndolo.
Próximamente presentaremos una 
propuesta para declarar el compro-
miso del Ayuntamiento con la de-
fensa de los derechos lingüísticos 
de acuerdo con la realidad social 
y jurídica, garantizando el uso del 
castellano y el catalán en todos los 
trámites administrativos y servicios 
públicos de nuestro municipio. Para 
que los habitantes de la Llagosta 
puedan solicitar cualquier documen-
tación en el idioma que deseen.
Hay que respetar la cooficialidad en 
todos los trámites y actos adminis-
trativos para garantizar los derechos 
lingüísticos reconocidos en la Cons-
titución española y en los Estatutos 
de Autonomía para las comunidades 
bilingües.
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La Concòrdia no pot amb el Cidade de 
As Burgas i cau per un global de 7 a 1

El Club Deportivo la Concòr-
dia no jugarà la propera tem-
porada a la Primera Divisió 
després de perdre el play-off 
d’ascens contra el Cidade de 
As Burgas de Galícia. Les lla-
gostenques van caure en el 
partit d’anada per un clar 6 a 
0. L’enfrontament de tornada, 
disputat el 8 de juny al CEM 
El Turó, va acabar amb empat 
a un gol.

El CD la Concòrdia va tenir  
en aquest partit més ocasions 
que el Cidade de As Burgas, 
però, al final, es va haver de  
conformar amb un empat per 
tancar una temporada histò-
rica, en la qual s’ha procla-
mat campió de lliga al grup 2 
de la Segona Divisió. L’equip 
llagostenc tenia les baixes de 
Domi i Jess i això va compli-
car encara més la remuntada, 
que era gairebé impossible. No 
obstant això, les llagostenques 

El Club Deportivo la Concòrdia va tancar el 8 de juny la temporada amb el partit de tornada de l’eliminatòria 
d’ascens a la Primera Divisió espanyola. El conjunt que entrena Dani Mosteiro va empatar a un gol a casa 
contra el Cidade de As Burgas després d’haver perdut per 6 a 0 el partit d’anada disputat a terres gallegues. 
Tot i no aconseguir l’ascens, la temporada que han protagonitzat les llagostenques ha estat espectacular 
amb el títol de lliga del grup 2 de la Segona Divisió. 

Alba intenta desfer-se del marcatge d’una jugadora del Cidade de As Burgas.

Dani Mosteiro seguirà 
com a entrenador i 
tindrà el suport d’Iván 
Beas com a segon

van portat el pes del partit. Al 
minut 5, Alba va xutar fora 
per poc. Després, van poder 
marcar Paula i Cris. Al minut 
10, Clàudia va haver d’enviar 
a córner una jugada perillosa 
del conjunt visitant. Un minut 
després, va arribar el 0 a 1.
La Concòrdia va empatar al 
minut 12. Sonia Blanco va 
xutar, la portera va refusar la 
pilota i Alba va marcar. Abans 
del descans, Alba va disposar 
de dues noves ocasions de gol.
Al minut 1 de la segona part, 

Clàudia va evitar l’1 a 2. Al 
minut 6, Cris va desaprofitar 
una ocasió molt clara per mar-
car després de rebre una assis-
tència de Sonia Blanco. Les 
jugadores de Dani Mosteiro 
van buscar el gol de la victò-
ria, però la portera visitant va 
estar molt encertada.
D’altra banda, el CD la Con-
còrdia ha renovat Dani Mos-
teiro i ha reforçat el cos tècnic 
amb la incorporació d’Iván 
Beas com a segon entrenador. 
També s’ha renovat l’assistent 

ATLETISME

Medalles per a 
tres atletes
llagostencs

Tres atletes veterans de la 
Llagosta es van penjar una 
medalla en el Campionat 
de Catalunya màster a l’aire 
lliure. Raúl Gracia va gua-
nyar l’or en la prova d’alçada; 
José Gámez va ser segon amb 
l’equip de relleus 4×400 me-
tres i va ser sisè en els 5.000 
metres; i Sonia Bocanegra, 
de l’Atletisme Barcelona, va 
ser segona amb l’equip de re-
lleus 4×100 metres i quarta 
en els 100 metres. Bocanegra 
també va guanyar el 16 de 
juny el Campionat de Cata-
lunya de Clubs d’atletisme 
femení màster. - J.L.R.B.

HANDBOL

Carla Canalejas 
guanya la Copa 
Catalana 
La llagostenca Carla Cana-
lejas ha guanyat la Copa Ca-
talana absoluta d’handbol 
amb el Sant Vicenç, que va 
imposar-se el 9 de juny a la 
final contra el BM la Roca 
per 26 a 28. La fase final de 
la Copa Catalana va tenir 
lloc a Torroella de Montgrí 
i el Sant Vicenç va guanyar 
a les semifinals contra les 
Franqueses per 29 a 20. Car-
la Canalejas ha compaginat 
aquesta temporada el juvenil 
amb el primer equip del Sant 
Vicenç. - J.L.R.B.

Sergi Barceló. Pel que fa a la 
plantilla, continuen Paula Ji-
ménez, Clàudia Oviedo, Sonia 
Blanco i Paula Pérez. La  direc-
ció esportiva ha fitxat Naia ra 
Moreno, Leyre Granero, Mer-
cè Portabella, Júlia Sanz i Júlia 
Nabona. 
Han estat baixa Jessica Cobos 
i Sònia Ancosta per decisió 
personal. A més, s’han retirat 
Iris Gutiérrez, Alba Laguna, 
Ainoa Romero, Anna Domin-
go i Cris Ancost a. - J. Cinta s / 
J.L. Rodríguez
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La Llagosta va acollir
la Final Four de la Copa
El Fútbol Sala Unión Llagos-
tense va organitzar amb èxit 
els dies 15 i 16 de juny, jun-
tament amb la Federació Ca-
talana de Futbol Sala, la Final 
Four de la Copa Catalunya de 
les categories infantil, juvenil 
territorial i sènior. La compe-
tició va tenir lloc al Pavelló 
Antonio García Robledo. El 
FS Unión Llagostense va de-
cidir acollir la Final Four amb 
motiu de la celebració aquest 
any del seu desè aniversari.

Derrota per 5 a 4
En categoria infantil, el cam-
pió va ser l’Escola Futsal Grè-
vol, que es va imposar a la 
final al FS Unión Llagostense 
per 5 a 4. La graderia es va 
omplir d’aficionats llagos-
tencs que van animar en tot 
moment al conjunt local, en-
trenat per Adrián Muñido i 
Marc Navaja s.
Els visitants van enviar una 
pilota al pal en la primera oca-

FUTBOL SALA   L’INFANTIL DEL FÚTBOL SALA UNIÓN LLAGOSTENSE VA SER SUBCAMPIÓ FUTBOL

El CE la Llagosta celebra 
la setzena edició del 
Torneig Joan Gelabert

El Club Esportiu la Llagosta 
va celebrar els dies 8 i 9 de 
juny la 16a edició del Tor-
neig Joan Gelabert amb tret-
ze equips i prop de mig miler 
d’infants de les categories 
escola, prebenjamí, benjamí, 
aleví i infantil. Aquest cam-
pionat va suposar l’acomiada-
ment de la temporada 2018-
2019. El torneig de futbol base 
va comptar amb equips de 
renom com l’Escola del Bar-
ça, Badalona, CN Terrassa, 

Sant Cugat, Fundació Júpiter, 
Sant Andreu, Cornellà, Esco-
la Futbol Premier Barcelona, 
Mercantil, Cerdanyola Mata-
ró, Jabac i Terrassa i Sabadell. 
“Hem aconseguit comptar 
amb equips del més alt nivell 
esportiu perquè els nostres 
jugadors puguin competir 
contra grans entitats en un 
gran final de temporada”, 
explicava el responsable del 
futbol base del CE la Llagosta, 
José Ángel Venero. - J.L.R.B.

Álex Pacheco. 

Álex Pacheco guanya el 
Campionat d’Espanya cadet
El llagostenc Álex Pacheco 
ha guanyat per segon cop el 
Campionat d’Espanya cadet 
de futbol americà i ha estat 
escollit el jugador més valuós 
(MVP) de la final. El partit es 
va disputar a finals de maig i 
el Barberà Rookies, l’equip de 
Pacheco, va imposar-se al Pio-
ners de l’Hospitalet de Llobre-
gat per 44 a 36.
A la final, Pacheco va tenir 
una actuació destacada amb 
quatre passes de touchdown, 
aconseguint dos touchdown 
en cursa, sent una d’elles de 
31 iardes i fent una intercep-
ció defensiva. “El partit es va 
decantar per petits detalls. 
La meva intercepció defensi-
va va possibilitar empatar i a 
les acaballes em vaig marcar 

FUTBOL AMERICÀ    EL LLAGOSTENC ÉS ESCOLLIT EL JUGADOR MÉS VALUÓS DE LA FINAL

una cursa de 31 iardes per 
guanyar el partit”, apunta 
Álex Pacheco, que explica que 
aquest és l’últim any de cadet: 
“el proper curs serè júnior i el 
meu objectiu seria anar a An-
glaterra o als Estats Units”.

La temporada ha estat d’èxit 
per al llagostenc. A la Lliga 
catalana va ser subcampió. A 
més, ha compaginat el cadet 
amb el júnior, arribant a les se-
mifinals de la competició ca-
talana. - José Luis Rodrígue z

JUDO

L’AE Karate-Judo tanca
la temporada amb èxit

L’AE Karate-Judo la Llagosta 
va tancar la temporada com-
petitiva guanyant 26 meda-
lles a la 8a edició del Torneig 
Bushido de judo, que es va 
disputar el 2 de juny a Bar-
celona. El club llagostenc ha 
valorat positivament l’èxit 
esportiu a Barcelona assolint 

en categoria benjamí cinc 
medalles d’or, tres de plata i 
dos de bronze i, en categoria 
aleví, set d’or, quatre de plata i 
cinc de bronze. A més, el club 
va ser segon de la general per 
equips i va obtenir un guardó 
per ser el que més judokes va 
presentar. - J.L.R.B.

Una acció de la final de la categoria infantil. 

sió clara. El 0 a 1 el va marcar 
Antonio. Els visitants van em-
patar. Antonio va fer l’1 a 2 i el 
Grèvol va tornar a empatar.
A la segona part, el Grèvol es 
va avançar per primera ve-
gada. Pol, amb dos gols, li va 
donar la volta al marcador. En 
el tram final, els visitants van 
sentenciar amb dues contres.
En categoria sènior, el campió 
va ser el Clot, que va derrotar 
el Teià B per 5 a 2, i, en juvenil 

territorial, el Futsal Dante, que 
es va imposar a la tanda de pe-
nals al Sallent. 
L’infantil A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense va que-
dar també subcampió de la 
Final a Quatre a Argentona. 
Els llagostencs, que havien es-
tat campions del grup B de la 
Lliga territorial, no van poder 
superar el 2 de juny a la final 
l’Alcalà Prat i van perdre per 6 
gols a 3. - J.C. / J.L.R.B.
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Juliol
4, 11, 18 

i 25
dijous

De 19 a 20 h
TALLER D’ANGLÈS 
PER A VIATGERS

Nocions bàsiques per poder 
defensar-te en anglès durant les 
teves vacances a l’estranger.
A càrrec de Llagosta Language 
Center.
Lloc: Can Pelegrí.
Organitza: Biblioteca de la Llagosta i 
Llagosta Language Center.

4
dijous

A partir de les 19 h
ESPORTS 
ALTERNATIUS AL 
CARRER

Bàdminton. 
Lloc: Parc Popular.
Organitza: CMEELL.

6
dissabte

A les 22 h
CINEMA A LA 
FRESCA

Los Increíbles 2, de Brad Bird.
Lloc: Parc Popular.

10
dimecres

A les 18 h
TALLER
INFANTIL

Portem l’espai exterior a la 
Biblioteca! A càrrec de Teresa 
Cañas.
Ajuda’ns a fer el nou mural de la 
Sala infantil.
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Sala infantil de la 
Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de la Llagosta.

11
dijous

A partir de les 19 h
ESPORTS 
ALTERNATIUS AL 
CARRER

Lloc: Parc Popular.
Organitza: CMEELL.

12
divendres

A partir de les 21 h
TORNEIG 
D’HANDBOL 
NOCTURN

Lloc: Poliesportiu Antonio García 
Robledo.
Organitza: HC Vallag.

13
dissabte

A les 20.30 h
14è CERTAMEN 
“LA GUITARRA 
Y EL PUEBLO”

Lloc: Centre Cultural.
Organitza: Unió Musical La Flamenca.

17
dimecres

A les 18 h
TALLER 
INFANTIL

Inventa el teu planeta. A càrrec 
d’Encarna Merino.
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de la Llagosta.

18
dijous

A les 18 h
ESPORTS 
ALTERNATIUS AL 
CARRER

Cloenda de les jornades 
esportives al carrer amb una festa 
de l’escuma per a tots els infants.
Lloc: Parc Popular.
Organitza: CMEELL.

24
dimecres

A les 16.30 h
CINEMA 
INFANTIL

Hotel Transilvania 3: Unas 
vacaciones monstruosas, de 
Genndy Tartakovsky.
Amb crispetes i aire condicionat! 
Lloc: Can Pelegrí.
Organitza: Biblioteca de la Llagosta.

27
dissabte

A les 22 h
CINEMA A LA 
FRESCA

, 
d’Anthony Russo i Joe Russo.
Lloc: Parc Popular.

Programa d’activitats a la Llagosta

Activitats
permanents

Tot el mes 
de juliol

EXPOSICIÓ: LA 
GUERRA CIVIL 
I LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA

Mostra de treballs realitzats per 
l’alumnat de l’INS Marina. 
Lloc: Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de la Llagosta amb 
la col·laboració de l’INS Marina.

Fins al 18 
de juliol

MOSTRA DE 
TURISME 
JUVENIL

De 17 a 20 h (de dilluns a dijous) 
i de 10 a 13 h (dimecres).
Guies de viatges, mapes, 
informació sobre parcs naturals, 
viatges en família, parcs temàtics, 
ciutats,  comunitats autònomes i 
països. 
Lloc: Can Pelegrí.
Organitza: Servei d’Informació Juvenil.

Tot el mes 
de juliol

EXPOSICIÓ 
DE GUIES 
DE VIATGE

Vine a buscar la guia per a les 
teves vacances!
Amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat.
Lloc: Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de la Llagosta.

De l’1 al 
26 de 
juliol

PATIS OBERTS A 
LES ESCOLES LES 
PLANES I JOAN 
MARAGALL

De l’1 al 26 de juliol,
de 18 a 21.30 h, de dilluns a 
divendres.
Vine a jugar i fer esport!

Campus 
d’estiu

Fins al 9 
d’agost 
i del 26 
d’agost 
al 6 de 

setembre

CAMPUS 
D’ESTIU 2019

- Campus: 
      Matí de 9 a 13 h.
      Tarda de 15 a 17 h.

CAMPUS DE 
FUTBOL 
ESTIU 2019

De dilluns a divendres.
De 9 a 13.30 h.
Servei d’acollida, de 8 a 9 h, i de 
menjador, de 13.15 a 15.30 h.
Lloc: Camp Municipal de Futbol 
Joan Gelabert.
Organitza: CE la Llagosta.

Fins al 26 
de juliol

CASAL 
MULTIESPORTIU 
D’ESTIU

De 9 a 13.30 h.
Servei d’acollida de 8 a 9 h i de 
13.30 a 15 h.

l’OAC o a www.aitevo.com.
Lloc: Poliesportiu Antonio García 
Robledo i Camp Municipal de 
Futbol Joan Gelabert.
Organitza: CMEELL.

Del 26 
d’agost 
al 6 de 

setembre

- Servei Acollida:
      Matí de 8 a 9 h.
      Migdia de 13 a 14 h.
      Tarda de 17 a 18 h.
- Servei de menjador de 13 a 
15 h.
*La contractació del servei és per 
setmanes.
Lloc: Complex Esportiu Municipal 
El Turó. 



L’infantil de l’HC Vallag 
guanya la Copa Federació
L’infantil del Vallag s’ha pro-
clamat campió de la Copa Fe-
deració després de guanyar la 
final disputada el 16 de juny 
contra el Molins de Rei per 23 
a 16. El Vallag va marxar al 
descans amb un avantatge de 
dos gols (13-11) i a la represa 
va tornar a ser millor fins aca-
bar amb set gols de diferència.
D’altra banda, el sènior del 
Vallag va acomiadar la tempo-
rada el 16 de juny amb derrota 
a la pista del Castelldefels per 
37 a 35 en l’última jornada de 
la fase final de la Tercera Cata-
lana. Els llagostencs, que van 
assolir l’ascens a la Segona Ca-
talana a la fase regular, acaba-
ven la fase final en la cinquena 
posició amb sis punts, empa-
tats amb el quart.

Jornada de tecnificació
Antonio García Robledo va 
impartir el 4 de juny una jor-
nada de tecnificació amb la 
base de l’Handbol Club Va-
llag. La sessió va tenir lloc al 
Pavelló Antonio García Roble-
do amb més d’una trentena de 
participants, d’entre les edats 

Jugadores de l’aleví femení del Joventut Handbol. 

HANDBOL   ANTONIO GARCÍA VA IMPARTIR UNA JORNADA DE TECNIFICACIÓ AMB LA BASE

infantil, cadet i juvenil. An-
tonio García va comptar amb 
la col·laboració d’entrenadors 

del Vallag. El llagostenc va 
donar diversos consells. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

ESPORT ESCOLAR

Els alumnes de sisè de 
Primària tanquen les 
jornades multiesportives

La Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de la Llagosta va 
organitzar el 7 de juny al matí 
la darrera jornada multies-
portiva escolar d’aquest curs 
2018-2019. A l’activitat, van 
participar en aquesta ocasió 
alumnes de sisè de Primària 
de les escoles Les Planes, Joan 
Maragall, Sagrada Família i 
Gilpe de la Llagosta. Les ac-
tivitats es van portar a terme 
al Camp Municipal de Fut-

bol Joan Gelabert i al Pavelló 
Antonio García Robledo amb 
la coordinació de monitors 
de les Escoles d’Iniciació Es-
portiva.  Els participants van 
practicar diversos esports i 
jocs distribuïts en set seccions 
en les dues instal·lacions.
Al llarg del curs, han pres part 
en aquesta activitat estudiants 
de P5, segon, quart i sisè de 
Primària de les escoles de la 
nostra localitat. - J.C.

Dos subcampionats de lliga 
per a la base del Joventut
El benjamí masculí i l’aleví 
femení del Joventut Handbol 
la Llagosta han estat subcam-
pions de la lliga del Consell 
Esportiu del Vallès Oriental 
(CEVO). Els dos equips de 
l’entitat llagostenca van par-
ticipar el 8 de juny a l’acte de 
cloenda de les competicions 
del CEVO a Sant Esteve de Pa-
lautordera.
El benjamí masculí va ser se-
gon de la lliga amb 27 punts, 
a tres del líder, les Franque-
ses, i també va guanyar la 
Copa CEVO. A la competició 
copera, també amb format 
de lligueta, va proclamar-se 
campió amb nou punts, un 

HANDBOL     GRAN TEMPORADA DEL BENJAMÍ MASCULÍ I DE L’ALEVÍ FEMENÍ

més que el segon, el Vilama-
jor. L’aleví femení va ser sub-
campió de la lliga CEVO amb 

El conjunt infantil del Vallag. 

27 punts i va acabar a set del 
primer, les Franqueses. - José 
Luis Rodrígue z Beltrán
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ESPORT ESCOLAR

L’Ajuntament organitza el Casal 
Multiesportiu d’Estiu de 2019
L’Ajuntament de la Llagosta i 
el Consell Municipal de l’Es-
port Escolar i Lleure orga-
nitzaran una nova edició del 
Casal Multiesportiu d’Estiu. 
L’activitat es desenvolupa-
rà del 26 al 30 d’agost i del 2 
al 6 de setembre a les instal-
lacions esportives municipals. 
Les inscripcions es poden fer 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania i al web www.aitevo.

com fins al 23 d’agost. L’hora-
ri del Casal serà de 9 a 13.30 
hores. Hi haurà servei d’aco-
llida de 8 a 9 hores i de 13.30 a 
14. 30 hores. El Casal va desti-
nat a infants de 5 a 14 anys. Hi 
haurà descomptes per a ger-
mans i preus especials per a 
l’alumnat de les Escoles d’Ini-
ciació Esportiva. Les inscrip-
cions poden ser per setmanes. 
Les places són limitades. 

Antonio García, durant la jornada de tecnificació.

PATINATGE ARTÍSTIC

Sis medalles per al Club Patí
la Llagosta al Trofeu Primavera

El Club Patí la Llagosta va 
guanyar sis medalles al Tro-
feu Primavera, que va orga-
nitzar el Club Patí Sant Fost 
el 15 i 16 de juny. Les meda-
lles van arri bar en la catego-
ria ini ciació B amb l’or de 

Nekane Jiménez; en iniciació 
pre A, plata d’Ariadna Calvo; 
en ini ciació D major, or de 
Paula Crespo; i en iniciació D 
menors, or de Laia Carrera, 
plata de Lucía Vela i bronze 
d’Aina Ayuso. - J.L.R.B.



CINEMA A LA FRESCA 2019
Parc  Popu lar,  a  les  22 h

Dissabte
6 de juliol

Dissabte
20 de juliol

Dissabte
27 de juliol



El júnior del CB la Llagosta 
2017, campió de lliga
El conjunt júnior del Club 
Bàsquet la Llagosta 2017 s’ha 
proclamat campió de lliga. 
Aquest és el primer títol oficial 
que assoleix l’entitat llagosten-
ca, que ha competit per primer 
cop aquesta temporada.
L’equip de la nostra locali-
tat  va quedar en el tercer lloc 
a la fase prèvia del Nivell C i 
va aconseguir la classificació 
per a la fase final del Nivell C 
2, en la qual ha estat campió. 
En aquesta segona fase, el CB 
la Llagosta 2017 s’ha imposat 
amb un balanç de 12 victòries 
i dues derrotes. “Estem molt 
contents perquè és la prime-
ra temporada que competim. 
Estem molt satisfets perquè 
els nois ho han donat tot”, 
admet la presidenta María 

BÀSQUET   EL CONJUNT LLAGOSTENC HA SUMAT 12 VICTÒRIES I NOMÉS DUES DERROTES

José García. Els llagostencs 
van aconseguir la victòria de 
lliga a l’última jornada del 
campionat i contra el Sant Boi 
B, que ha quedat segon amb 
deu victòries i quatre derrotes. 
“Va ser més èpica la victòria 

de lliga després de guanyar 
fora de la nostra pista”, re-
marca la responsable del club.
El club va organitzar el 15 de 
juny la la segona edició del 
Torneig Vila de la Llagosta de 
bàsquet. - J.L. Rodríguez

FUTBOL

El CD Viejas Glorias

El Club Deportivo Viejas Glo-
rias ha acabat la lliga en vui-
tena posició al grup Sud de la 
Primera Divisió de l’Associa-
ció de Futbol Veterans Va-
llès-Maresme. Els llagostencs 
van guanyar el darrer partit 
contra el Sistrells, el cuer, per 
3 a 0, perquè el seu rival va 
anunciar dies abans que no 

s’hi presentaria per falta de 
jugadors. El Viejas Glorias ha 
protagonitzat una tempora-
da discreta. El conjunt de la 
nostra localitat ha sumat 52 
punts, però ha quedat molt 
lluny dels primers classificats. 
El Viejas Glorias ha aconse-
guit quinze victòries, set em-
pats i dotze derrotes. -  J.C.

Júnior del CB La Llagosta 2017.
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ATLETISME

Alejandro Muñoz, 
campió català de 
salt d’alçada
Alejandro Muñoz ha guanyat 
el Campionat de Catalunya 
aleví en salt d’alçada. La com-
petició va tenir lloc el dia 22 a 
Lleida. El jove atleta de la nos-
tra localitat es va presentar al 
campionat amb el Club Atlè-
tic Mollet i va assolir el millor 
registre de la seva categoria 
amb un salt d’un metre i 36 
centímetres. - J.L.R.B.



www.08centvint.cat 23Agenda 08centvint  I Juliol 2019

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)

4 juliol
BOTET NADAL

5 - 11 juliol
CARRERAS ARBAT

12 - 18 juliol
VILA

19 - 25 juliol
BOTET NADAL

26 juliol - 1 agost
VILA

2 - 8 agost
BOTET NADAL

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 

25 l dijous 
MONÒLEGS A LA PLAÇA.

LGTBI i espai públic. A càrrec de Nus 
Processos Socials i Creatius.
De 10 a 12 h, a la plaça d’Antoni 
Baqué.

31 l dimecres
CAPTACIÓ DE SANG.

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, al 
passeig de l’avinguda de l’Onze de 
Setembre.
Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Agost
CASAL MULTIESPORTIU D’ESTIU.

Del 26 d’agost al 6 de setembre. De
9 a 13.30 h. Servei d’acollida de 8 a 9
i de 13.30 a 15 h
Inscripcions obertes a l’OAC i al web
www.aitevo.com.
Al Poliesportiu Antonio García
Robledo i al Camp Municipal de
Futbol Goan Gelabert. 
CMEELL.

Juliol
CAMPUS D’ESTIU.

Fins al 9 d’agost i del 26 d’agost al
6 de setembre.
De 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Servei d’acollida de 8 a 9 h, de 13 a
14 h i de 17 a 18 h.
Servei de menjador de 13 a 15 h.
La contractació del servei és per
setmanes.
Complex Esportiu Municipal El 
Turó.

19È CONCURS ESTATAL DE

FOTOGRAFIA.

El Foto-Club la Llagosta ha convocat
el 19è Concurs Estatal de Fotografia.
Presentació d’obres fins al 24 de 
setembre a Can Pelegrí, al web 
yolomando.com o per correu, a 
l’apartat de correus 32 de la nostra 
localitat.

MOSTRA DE TURISME.

Guies de viatges, mapes, informació
sobre parcs naturals, viatges en
família, parcs temàtics, ciutats
i comunitats autònomes, entre
d’altres publicacions.
Fins al 18 de juliol, a Can Pelegrí.
Servei d’Informació Juvenil.

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA.

Mostra del llagostenc Jordi Ruiz, 
membre del Foto-Club la Llagosta.
Fins al 31 de juliol, al Centre Cultural.
Foto-Club la Llagosta.

6 l dissabte
TROBADA DE GUITARRES 

FLAMENQUES.

A partir de les 11 h, al Parc Popular.
La Flamenca, Unión Musical.

DIA DEL SOCI DE LA PEÑA 

MADRIDISTA DE LA LLAGOSTA.

A partir de les 11 hores , a la plaça 
de Pere IV.

FESTIVAL FI DE CURS DE 

L’ESCOLA DE DANSA LA ROOM.

Entrades solidàries per a Aldees 
Infantils SOS, 3 euros. Recollida, 
divendres 5 de juliol a la Room, 
carrer de Girona, 8.
A les 16, a les 18  i a les 20 h, al Centre
Cultural.

13 l dissabte 
SORTIDA COLLA GEGANTERA 

DE LA LLAGOSTA.

31a Trobada Gegantera de la 
població de Tordera.
Sortida de tarda.

Tota la informació sobre els
actes de la programació

Viu l’estiu 2019
la trobareu a la pàgina 19
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Iris Gutiérrez

Per què et retires?

Primer de tot perquè porto 
tres anys consecutius amb 
lesions, dues de gravetat, i 
crec que tot té un final després 
de 15 anys... L’any passat ja 
volia deixar-ho, però em vaig 
quedar, perquè hi havia molt 
bon ambient al vestidor i 
volia també conèixer el nou 
entrenador. Sincerament, 
també tenia por de deixar-ho 
però aquest moment havia 
d’arribar i crec que és ara el 
moment de fer-ho. A més, 
el proper curs vull portar a 
terme una petita aventura 
estudiant anglès fora.

Ho deixes en el moment 

més dolç?

És el millor moment per 
deixar-ho: campiones de 
lliga del grup 2 de la Segona 
Divisió espanyola, possible 
ascens que no va poder ser, 
tot i que jugar la promoció 
va ser un gran incentiu, i 
subcampiones de la Copa de 
Catalunya. Hauré de trobar 
una nova afició (riu)..., però, 
tot i deixar de jugar a la pista, 
seguiré com a coordinadora a 
l’entitat, fent tasques d’ajut a 
Iván Beas.

Vas començar amb 11 

anys al Club Deportivo 

la Concòrdia. Com veus 

l’evolució del club durant 

aquests anys? 
Ha evolucionat i per a bé. 
Sí que abans hi havia futbol 
base i sènior B... això ho 
haurem de recuperar. En 
aquests 15 anys, l’evolució 
humana ha anat sempre a 
millor: des d’entrenadors a 
jugadores. Ha passat molta 
gent pel club i hi ha gent 
que recordo més i d’altres 
que menys. Al final et quedes 
amb qui més has crescut o 
valorat,  però l’evolució és 
molt bona. Jo vaig començar 
a la Tercera Catalana, que era 
la categoria més baixa del 
futbol sala femení.

Has pujat totes les 

categories...

Sí. De moment, sóc l’única 
jugadora de la Llagosta que 
ha aconseguit l’ascens a 
totes les categories. És molt 
dur i a la vegada satisfactori 
i agradable. El que jo he 
viscut no ho ha viscut cap 
altra jugadora perquè ho ha 
deixat abans o ha marxat a 
un altre club.

Tens més responsabilitat 

ara sent l’única jugadora 

de la Llagosta?

No sé si tens més respon sa-
bilitat o no, però com que 
sóc de la Llagosta l’equip 
me’l tiro més a sobre. Hi ha 
moments que, segurament, 
he hagut de tirar del carro i 
com a llagostenca també he 
hagut de picar portes per 
demanar subvencions o el 
que sigui. Una miqueta pesa 
i el fet de ser capitana o no, 
també ha influït.

Quina és la millor 

temporada que recordes?

Em quedo amb dues 
temporades. Aquesta darrera 
etapa dels dos últims anys, 
perquè el vestuari aquest ha 
estat increïble i amb una afició 
brutal, assolint tot el que hem 

fet. I un altre moment va ser 
quan vam pujar a la Divisió 
d’Honor perquè ho vam 
aconseguir les cinc jugadores 
que vam començar de petites: 
Alba Venero, Estefa Jémez, 
Cintia Villarreal, Sara i jo. Des 
que comencem a Tercera 
Catalana ja guanyem lligues i 
vam ser les cinc de camp que 
vam jugar tots els partits sent 
una etapa molt bona.

Què diries a les noies que 

volen fer futbol sala?

Els diria com jo vaig fer de 
petita. Agafar als seus pares 
i mares i dir-los que volen 
jugar a futbol sala o futbol. 
Si és això el que les motiva, 
endavant. Si no és aquí, a la 
Llagosta, serà en un altre lloc. 
Aquesta propera temporada 
és possible que tinguem un 
cadet i desitgem poder fer 
una base. 

Tú per què vas començar a 

jugar?

Per tot això (riu). Jo vaig 
començar fent bàsquet i, 
de seguida, una molt bona 
amiga meva, Alba Venero, em 
va explicar que es volia fer un 
equip de noies de futbol sala 

i no vaig trigar res a dir que sí. 
Tot és motivació i també els 
valors que veus a casa amb 
la família. Per exemple, en el 
meu germà. 

Com veus l’esport femení?

Encara falta, i tant que falta, 
fins anivellar-lo amb el 
masculí, que crec que això 
serà impossible. Tot i que 
tampoc és el nostre objectiu 
aquest, el nostre objectiu 
és que ens reconeguin tot 
el que fem, que és el mateix 
que els nois. A banda d’això, 
està avançant i per a bé, però 
som sempre les últimes, com 
ara les instal·lacions, cosa que 
no passa a la Llagosta. Però 
mirant cap a la Federació cada 
cop va a més i cada any hi ha 
més noies. Potser un femení 
no ven tant, però mira ara el 
futbol, que està en un bon 
moment. 

“L’objectiu de 
l’esport femení 
és que ens 
reconeguin tot el 
que fem ”

“Seguiré 
vinculada al club 
fent tasques de 
coordinadora”

“Ara és el millor 

moment per

retirar-me”

Amb 26 anys, Iris Gutiérrez ha decidit penjar les 
botes del Club Deportivo la Concòrdia després 
de 15 temporades. Aquesta campanya era l’única 
jugadora llagostenca a l’equip i portava sis 
anys com a capitana. Aquesta ha estat la millor 
temporada del club amb el títol de lliga del grup 2 
de la Segona Divisió, el subcampionat de la Copa 
de Catalunya i la disputa de la promoció d’ascens. 
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