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sevol àmbit de competència 
municipal, com per exemple 
millores d’espais públics, l’ad-
quisició de mobiliari urbà o 
millora d’equipaments, etc.  

Han de ser iniciatives concre-
tes, valorables econòmicament 
amb un cost màxim de 30.000 
euros i que compleixin els re-
quisits següents: tenir visió 
de ciutat i generar impacte al 
conjunt del territori municipal, 
donar resposta a una neces-
sitat concreta, fer referència a 
àmbits i temes de competència 
municipal i ser coherents amb 
els valors i plans municipals 
aprovats, ser realitzables tècni-
cament i el màxim de viables 
econòmicament, i respectar 
el marc jurídic i legal existent, 
ser considerada una inversió i 

El 8 d’octubre es farà la presentació del 
projecte de pressupostos participatius
El Saló de plens de l’Ajuntament de la Llagosta 
acollirà el dia 8 d’octubre a les set de la tarda la 
presentació oberta a tota la ciutadania del projecte 
de pressupostos participatius. Per primera vegada a 
la nostra localitat, els veïns i les veïnes podran decidir 
directament a què es destina una part del pressupost 
municipal. En concret, podran presentar propostes 
amb una despesa màxima de 30.000 euros. 

Els pressupostos participatius 
són un mecanisme efectiu de 
diagnosi i propostes per al 
benestar social de la ciuta-
dania i una oportunitat per 
implicar els veïns i les veï nes 
en la presa de decisions res-
ponsables sobre el destí d’una 
part dels recursos públics. 
Aquest procés permetrà als 
ciutadans i ciutadanes pro-
posar i decidir el destí d’una 
part de la partida d’inversi-
ons de l’Ajuntament de la Lla-
gosta. La partida d’inversions 
permet desenvolupar actu-
acions de ciutat que poden 
incidir sobre l’espai públic, 
l’urbanisme, els equipaments 
o la mobilitat. 

Presentació de propostes
Qualsevol persona, grup o en-
titat podrà presentar les pro-
postes entre el 14 d’octubre i el 
15 de novembre per via telemà-
tica, a la pàgina web de l’Ajun-
tament, o, presencialment, a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania (OA C   ). Les propostes 
poden ser inversions de qual-

tenir principi i final, sense que 
comporti pressupostos i despe-
ses posteriors.

Els criteris
Una vegada recollides totes les 
propostes, el grup motor del 
procés de pressupostos par-
ticipatius, format per tècnics 
de l’Ajuntament i regidors de 
l’equip de govern municipal, 
les validarà i les organitzarà 
per temàtiques a partir dels se-
güents criteris: ser un projecte 
sostenible i amb visió de ciutat, 
ser de competència municipal, 
no contradir els plans apro-
vats, respectar el marc jurídic 
i legal existent, ser considera-
da una inversió, no superar el 
límit pressupostari destinat, 

Del 14 d’octubre al 
15 de novembre la 
ciudadania podrà 
presentar les propostes

PRESENTACIÓ
A LA CIUTADANIA

PRESENTACIÓ
DE LES PROPOSTES

VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES

VOTACIONS DE
LES PROPOSTES

no representar un cost addi-
cional en futurs pressupostos 
ni crear dependència, no con-
templar subvencions a entitats 
ni el finançament de projectes 
no municipals ja existents, ser 
projectes equitatius des del 
punt de vista de gènere, ser 
projectes que no provoquin 
exclusió social i haver entrat el 
projecte dins del termini.
Posteriorment, una comissió 
tècnica valorarà la seva viabi-
litat tècnica, econòmica, legal i 
urbanística. 
Abans del 29 de gener, es farà 
una sessió pública amb la pre-
sentació de totes les propostes 
validades. Entre el 29 de ge-
ner i el 16 de febrer de 2020 
es votarà. Podran votar totes 

les persones majors de 16 anys 
empadronades a la Llagosta. 
Les votacions es realitzaran de 
forma telemàtica al web muni-
cipal (www.llagosta.cat). Si al-
guna persona no disposa d’In-
ternet, podrà votar a l’OAC.
Una vegada finalitzat el ter-
mini de votacions, s’elaborarà 
una llista amb totes les pro-
postes finalistes i els vots ob-
tinguts i es presentarà en un 
acte públic. 
Després es farà l’estudi i la 
planificació tècnica per part 
dels serveis municipals cor-
responents de la proposta o 
propostes guanyadores i es 
tramitaran, si fos necessari, 
les licitacions oportunes per 
executar-les. - 08centvint
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EQUIPAMENTS     LES EMPRESES PODEN PRESENTAR OFERTES PER FER L’OBRA

Diego Pedra, de Cornellà, 
amb la fotografia La niña 
del cementerio, a la categoria 
tema lliure, i Eva Redondo, de 
la Llagosta, amb la fotogra-
fia Carril-bici, a la categoria 
tema la Llagosta, han estat les 
persones guanyadores del 19è 
Concurs Estatal de Fotografia 
organitzat per Foto-Club la 
Llagosta. El veredicte del jurat 
i el lliurament de premis va 
tenir lloc dissabte al vespre al 
Centre Cultural de la plaça de 
l’Alcalde Sisó Pons. Al certa-

men s’han presentat un total 
de 158 fotografies de 40 autors 
i autores, de les quals 110 van 
participar al tema lliure i 48 
al tema la Llagosta. A l’acte va 
assistir el regidor de Cultura, 
Fran Ruiz.
A la categoria lliure, a Diego 
Pedra li han seguit Javier Che-
ca, Yolanda Duque, Josep Ma-
ria Fontanet i Carlos Frías. Al 
tema la Llagosta, el segon ha 
estat Joan Mimó, seguit d’An-
toni Boixadós, David Puente, 
i Toni Barbany. - X.H.

CULTURA

Pedra i Redondo
guanyen el 19è Concurs 

El Parc Popular tindrà 
un nou quiosc bar
L’Ajuntament de la Llagosta ha 
obert el període de licitació de 
les obres de construcció d’un 
quiosc bar al Parc Popular. 
Les empreses interessades po-
den presentar ofertes fins al 7 
d’octubre. Una vegada realit-
zades les obres, es portarà a 
terme un concurs per adjudi-
car la gestió del servei.
El pressupost de l’obra és de 
gairebé 61.000 euros i el perío-
de d’execució de tres mesos i 
mig. El projecte va ser aprovat 
el 20 de juny. 

Edifici d’una planta
L’objecte del projecte és el con-
dicionament d’una zona del 
Parc Popular per instal·lar-hi 
una construcció prefabricada 
modular per a bar-cafeteria 
i local per a les associacions 
veïnals del municipi. Aquest 
projecte pretén donar res-
posta a les continues deman-
des per part dels veïns, que 
reclamen un local on poder 

prendre quelcom, mentre la 
canalla gaudeix de les instal-
lacions del Parc. Tanmateix, 
es vol aprofitar la construcció 
d’aquest bar per dotar al mu-
nicipi d’un local d’esbarjo i 
d’usos múltiples per a les dife-
rents associacions cíviques del 
barri. 
L’edifici, prefabricat amb sis 
mòduls independents de 90 

metres quadrats, tindrà una 
única planta rectangular en 
forma d’ele que crearà un 
àmbit protegit al seu davant 
on es puguin col·locar taules 
exteriors. La ubicació procu-
ra evitar l’afectació al mínim 
possible dels arbres de l’entorn 
i els que resultin afectats seran 
trasplantats pels serveis muni-
cipals de jardineria. - J. Cintas

Imatge virtual del quiosc bar del Par Popular. 

Alguns dels premiats al 19è Concurs Estatal de Fotografia.

80 donacions, el 5 de setembre
La captació de sang celebrada el 5 de setembre al Casal d’Avis 
es va saldar amb 80 donacions. Set persones van donar sang 
per primera vegada. A la captació que va tenir lloc el 31 de ju-
liol, en aquest cas a la rambla de l’Onze de Setembre, es van 
aconseguir 103. En total, hi ha haver onze donants nous.

SOLIDARITAT
Més de 220 veïns i veïnes de la Llagosta 
assisteixen a la Festa de la Rosa del PSC
La Festa de la Rosa del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, 
que es va celebrar diumenge a 
Gavà, va comptar amb l’assis-
tència de més de 220 veïns i 
veïnes de la Llagosta. L’Agru-

pació del PSC de la Llagosta 
va muntar quatre autocars per 
desplaçar-se a aquest acte. L’al-
calde, Óscar Sierra, i el primer 
secretari del PSC de la nostra 
localitat, Antonio Rísquez, 

també hi van anar. La Festa 
de la Rosa va comptar amb 
les intervencions del president 
espanyol en funcions, Pedro 
Sánchez, i del primer secretari 
del PSC, Miquel Iceta. - X.H.
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Primer dia de classe del nou curs a l’Escola les Planes.

El curs escolar 2019-2020 va 
començar el 12 de setembre 
amb total normalitat a la Lla-
gosta. Als centres educatius de 
la nostra localitat s’han matri-
culat 1.326 alumnes a les es-
coles d’Infantil i Primària. Pel 
que fa a Secundària, han estat 
1.000 els estudiants que han 
iniciat el curs.
L’Escola Sagrada Família 
compta amb 341 alumnes, re-
partits en quinze aules, una 
d’elles de P3. El Joan Maragall 
iniciava el curs amb 413 in-
fants, amb dinou aules, dues 
de P3. El col·legi les Planes té 
aquest curs 357 alumnes i dis-
set classes, dues de P3. Per úl-
tim, l’escola concertada Gilpe 
té nou aules, una de P3, i 215 
estudiants.

Vacances
Als centres escolars de la Lla-
gosta les vacances de Nadal se-
ran del 21 de desembre al 7 de 
gener, i les de Setmana Santa, 
del 4 al 13 d’abril. Els dies fes-
tius seran l’1 de novembre, el 
6 de desembre i l’1 de maig. La 
festa local serà el 19 de març. 
Els tres dies de lliure disposi-
ció seran el 4 de novembre, el 

ENSENYAMENT    LES CLASSES VAN COMENÇAR AMB NORMALITAT A TOTS ELS CENTRES

Més de 2.300 infants van 
iniciar el nou curs el dia 12

24 de febrer, el 20 de març i el 
4 de maig.
Pel que fa a ensenyament se-
cundari, a la Llagosta, hi ha 
aquest curs sis línies de pri-
mer de l’ESO, cinc a l’Insti-
tut Marina i una al Centre de 
Secundària Balmes. En total, 
són 160 alumnes els que s’han 
incorporat aquest curs a Se-
cundària.
A l’Institut Marina, hi ha en-
guany 534 alumnes d’ESO 
repartits en 19 aules. Tots els 
cursos tenen cinc línies, ex-
cepte tercer, que en té quatre. 

A més, uns 300 joves han ini-
ciat classes d’estudis postobli-
gatoris a l’INS Marina, entre 
Batxillerat i Cicles Formatius. 
El Col·legi Balmes manté la 
seva línia per cada curs d’ESO 
i comença l’any acadèmic amb 
123 estudiants.
D’altra banda, l’Escola Bressol 
Municipal Cucutras compta 
aquest curs inicialment amb 
un total de 86 infants.
Per últim, el Centre de Forma-
ció d’Adults va iniciar el nou 
curs el 20 de setembre. - Xavi 
Herrero

El 20 d’octubre tindrà lloc una 
nova edició de la Caminada 
contra el càncer de mama, que 
organitzen la infermera Gloria 
González i la Colla Gegantera 
de la Llagosta. També amb 
l’objectiu de recaptar fons per 
a aquesta iniciativa solidària, 
el dia 19 d’octubre es disputarà 
la Cursa de Gegantes, que ja 
prepara la Colla Gegantera de 
la nostra localitat. L’activitat 
tindrà lloc a la tarda, amb la 
plantada, una cercavila i la 
cursa. La prova se celebrarà 
al carrer de l’Estació entre 
les avingundes de l’Onze de 
Setembre i del Primer de Maig.

La Caminada contra el càncer de 
mama se celebrarà el 20 d’octubre

SOLIDARITAT   LA CURSA DE GEGANTES TINDRÀ LLOC EL DIA ABANS

La Caminada de l’any passat es va fer sota la pluja. 
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IGUALTAT

Bona feina del primer
Punt Lila de la Festa Major

La Festa Major de la Llagosta 
ha tingut aquest any per pri-
mera vegada un espai especí-
fic de prevenció, informació 
i sensibilització d’agressions 
sexistes, un Punt Lila. Les 
nits de divendres, dissabte 
i diumenge de Festa Major, 
l’Ajuntament va instal·lar un 
estand a la cantonada del car-
rer de l’Estació amb el de Vic, 
al costat de l’ambulatori.
Aquest espai ha estat un punt 
de referència per promoure 
actituds no sexistes i que tot-
hom hagi pogut gaudir de la 
Festa Major amb normalitat. 
Durant les tres nits, un bon 
nombre de persones es van 
apropar al Punt Lila a recollir 
polseres per visibilitzar el seu 
rebuig a les actituds masclis-
tes. Joves, famílies i gent gran 
van voler mostrar la seva pos-
tura contrària a les agressions 
sexistes. El Punt Lila també 
tenia com a funció atendre 

els possibles casos de violèn-
cia masclista. Sortosament, 
no es va registrar cap situació 
d’agressió durant els dies de 
Festa Major.
Al Punt Lila hi havia tres pro-
fessionals per atendre possi-
bles casos de violència mas-
clista. A més, les bar r e s de 
l’Espai de Concerts i del Parc 
Popular van continuar sent 
barres liles, on la gent es podia 
adreçar en cas de viure o veu-
re un cas d’agressió sexua l. 
Previ a la celebració de la Fes-
ta Major, l’Ajuntament va or-
ganitzar una sessió formativa 
sobre el tema adreçat a les en-
titats que realitzaven alguna 
activitat. L’objectiu era donar 
eines per identificar conduc-
tes masclistes, explicar els re-
cursos que hi havia preparats 
durant la Festa, així com el 
protocol d’actuació a seguir 
davant els diferents casos que 
es poguessin presentar. - X.H.

Un grup de persones, al Punt Lila. 

POLÍTICA

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, ha assumit les tasques 
de la Regidoria d’Esports 
mentre que l’actual edil d’Es-
ports i jugador d’handbol, 
Antonio García Robledo, es-
tigui jugant amb l’equip fran-
cès del Nantes. Tal com està 
previst en el decret de dele-
gacions de funcions, l’alcalde 
s’encarregarà de desenvolu-
par aquestes en el cas d’ab-
sència temporal dels regidors 
i regidores.

Sierra s’ha mostrat “molt 
content de tenir un ambai-
xador com Antonio García 
Robledo portant el nom de 
la Llagosta per tot arreu” i 
ha recordat que “l’aritmètica 
sorgida de les darreres elec-
cions dona moltes possibili-
tats”. A més, ha explicat que 
“durant el mandat passat 
tenia assumides altres regi-
dories i que en aquest no en 
tinc cap”. Sierra ha desitjat 
tota la sort del món a García. 

L’alcalde assumeix
la Regidoria d’Esports

Ensurt per l’ensorrament
del sostre d’un habitatge
Tres famílies van haver de ser 
reallotjades el 21 de setem-
bre després que s’esfondrés 
el sostre del menjador d’un 
habitatge situat al número 13 
del carrer de Sant Josep de la 
Llagosta. El succés va tenir lloc 
sobre la mitjanit i es va saldar 
sense cap ferit.

Bigues massa velles
En el moment en el qual va 
caure el sostre no hi havia 
ningú al menjador. Els quatre 
ocupants de l’habitatge, tots 
adults, estaven dormint. Dues 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat, la Policia Local, 
els Mossos d’Esquadra i una 
ambulància es van apropar al 
lloc dels fets.
Com a mesura preventiva, van 
ser desallotjats els veïns de les 
cases situades als números 
9-11, 13 i 15 del carrer de Sant 
Josep i es va precintar el seu 

SUCCESSOS    ELS TÈCNICS MUNICIPALS VAN COMPROVAR EL MAL ESTAT DE LES BIGUES

entorn. Les quatre persones 
que residien a l’habitatge més 
afectat van ser allotjades a un 
hotel i la resta, amb familiars.
Des dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de la Llagosta, es 
va fer durant el matí del 22 de 
setembre una primera  inspec-
ció de la zona i es va compro-

var el mal estat de l’estructura 
tant de l’habitatge del número 
13 com del número 15. 
Les bigues són molt velles i el 
fort aiguat que va caure el dia 
21 de setembre al matí a la Lla-
gosta sembla ser que va ser de-
terminant perquè s’enfonsés el 
sostre. - J. Cintas

Els habitatges afectats del carrer de Sant Josep.

S’obre la inscripció per
a la Zumba Gegant 2019
La Colla Gegantera de la 
Llagosta ha obert el període 
d’inscripcions per participar 
a la Zumba Gegant 2019. L’ac-
tivitat tindrà lloc el 17 de no-
vembre de les 10 a les 14 hores 
a la plaça de la Sardana i servi-
rà per recaptar diners per a La 
Marató de TV3, que enguany 
està dedicada a les malalties 
minoritàries.

300 participants
Les entrades estan limitades a 
300 persones i els punts de ven-
da per comprar els tiquets són 
l’Escola Okinawa Team, ubi-
cada al número 18 del carrer 
de Santa Teresa; Florimue ble, 
al número 82 de l’avinguda de 
l’Onze de Setembre; i Que me 
pongo, moda y complementos, 
al número 53 de l’avinguda de 
l’Onze de Setembre. També 

SOLIDARITAT     LA RECAPTACIÓ DE L’ACTIVITAT ES DEDICARÀ A LA MARATÓ DE TV3

vendran entrades la vintena 
de monitors i monitores que 
participaran en aquesta acti-
vitat solidària.
El preu de les inscripcions és 
de 8 euros, de forma anticipa-
da, o de 10 euros, el mateix dia 

de celebració de la Zumba Ge-
gant, i inclou polsera, samar-
reta i una ampolla d’aigua. El 
preu per als infants, fins a dot-
ze anys, és de 6 euros i inclou 
polsera, samarreta i una am-
polla d’aigua. - J.L. Rodríguez

La Zumba Gegant de l’any passat es va celebrar al CEM El Turó. 
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VÍA PÚBLICA

Zones sense fums. L’Ajuntament de la Llagosta ha ampliat les 
zones sense fums situades als entorns de les escoles Joan Ma-
ragall i Les Planes. A més, s’han pintat noves àrees als col·legis 
Sagrada Família, Gilpe i Balmes i a l’Escola Bressol Municipal 
Cucutras. També s’ha repintat la zona al voltant de l’edifici de 
l’Ajuntament de la plaça d’Antoni Baqué. 

MUNICIPALISME

El món del municipalisme 
va mantenir a principis de 
setembre una reunió, con-
vocada per la Diputació de 
Barcelona, a partir de la car-
ta rebuda pels ajuntaments 
en la qual Endesa amenaça 
de tallar el subministrament 
elèctric a famílies vulnerables 
si els consistoris no paguen la 
meitat del deute derivat de la 
pobresa energètica. L’Ajunta-
ment llagostenc ha rebut una 
carta similar. 
A la reunió, va assistir l’al-
calde de la Llagosta, Óscar 
Sierr a. Durant la trobada, que 

va comptar amb la presèn-
cia de representants de 150 
consistoris, la Diputació va 
recomanar als responsables 
municipals que no facin cas 
de l’amenaça d’Endesa i que 
no paguin res, a l’espera que 
hi ha hagi una negociació per 
tractar el tema. 
La presidenta de la Diputació, 
Núria Marín, va recordar que 
aquest és un assumpte que 
han de tractar totes les ad-
ministracions amb Endesa, 
especialment la Generalitat, 
que és la que té les competèn-
cies del tema. - 08centvint

Front comú dels ajuntaments 
contra l’amenaça d’Endesa

120 persones participen
en la Diada de la Bicicleta
La Llagosta va celebrar el 22 
de setembre la Diada de la Bi-
cicleta en el marc de la Setma-
na de la Mobilitat. Unes 120 
persones van participar en la 
Bicicletada.
La Policia Local i Protecció Ci-
vil de la Llagosta van encapça-
lar el grup, format per adults 
i un gran nombre d’infants, 
que no es van voler perdre, 
un any més, la Bicicletada. Els 
participants van fer un recor-
regut per diversos carrers de la 
nostra localitat amb sortida i 
arribada al Parc Popular. Tots 
van rebre com a obsequi un 
refresc i una bossa amb l’eslò-
gan Camina amb nosaltres per 
promoure l’ús de mitjans de 
transport sostenibles.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, que va prendre part en 
la Bicicletada, va agrair als 
participants la seva presència. 
Sierra va demanar als veïns 
i veïnes que facin servir per 
als seus desplaçaments “sem-
pre que puguin el transport 
públic”. L’alcalde va remarcar 
que “a la Llagosta es pot anar 
a qualsevol lloc a peu”. - J.C.

MEDI AMBIENT     ES VA FER UNA PASSEJADA PER DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI

CULTURA

Fira Medieval. L’avinguda de l’Onze de Setembre acollirà 
aquest mes d’octubre una nova edició de la Fira Medieval de la 
Llagosta. Concretament, l’activitat es desenvoluparà el cap de 
setmana del 25 al 27 d’octubre. A la rambla de l’avinguda de 
l’Onze de Setembre s’instal·laran parades amb diferents pro-
ductes artesanals. 

Dos moments de la Bicicletada.  

Es reprenen les obres de la pista 
esportiva de la plaça d’Anne Frank
Les obres de la pista multi-
esportiva de la plaça d’Anne 
Frank es van reprendre la set-
mana passada amb l’amplia-
ció del paviment i els treballs 
d’instal·lació de la tanca peri-
metral.
La pista tindrà unes di men-
sion s de 10,5 x 21 metres amb 
dues cistelles i dues porte-
ries. La inversió final és de 
59.034,74 euros. Les obres van 
començar el mes de maig. Una 
vegada iniciades, va sorgir 
l’opció d’ampliar la zona de 
joc. Això va suposar una mo-
dificació tant del projecte com 
de gestió pressupostària, el 
que va ocasionar la posada en 

VIA PÚBLICA    LA NOVA INSTAL·LACIÓ SUPOSARÀ UNA INVERSIÓ DE 59.000 EUROS

marxa d’un nou tràmit admi-
nistratiu. Les vacances d’estiu, 
la Festa Major i, anteriorment, 
les eleccions municipals han 

influït també en que el pro-
cés d’execució s’allargui més 
del previst. Les obres estaran 
finalitzades en un mes. - X.H.

Les obres en una imatge del 24 de setembre.
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El Ple aprova la Declaració 
d’emergència climàtica
El Ple de l’Ajuntament de la 
Llagosta va aprovar el 26 de 
setembre per assentiment una 
declaració institucional da-
vant de l’emergència climà-
tica. Amb aquest document, 
tots els regidors i regidores 
de l’Ajuntament de la nostra 
localitat volen mostrar el seu 
suport a les campanyes de 
conscienciació i a la convo-
catòria de mobilitzacions pel 
clima. La declaració institu-
cional planteja la voluntat del 
Consistori d’implementar un 
model de transició energètica 
per fer front als reptes futurs i 
el seu compromís de treballar 
de forma transversal en la mi-
tigació i l’adaptació als efectes 
del canvi climàtic.
La declaració assumeix els 
objectius del moviment Fri-
days for future com a exemple 
d’una societat compromesa 
amb la lluita contra el canvi 
climàtic i animava a partici-

MEDI AMBIENT    COMPROMÍS MUNICIPAL PER FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC

par a la jornada de mobilit-
zació convocada l’endemà. 
“Intentarem potenciar totes 
aquelles mesures que frenin 
el canvi climàtic”, va dir l’al-
calde, Óscar Sierra.

Emergència feminista
El Ple també va ratificar, en 
aquest cas per unanimitat, 
l’adhesió al Manifest 20S 
Emergència Feminista, a pro-
posta de la Regidoria d’Igual-
tat. El text posa de manifest 
que, tot i tenir lleis pioneres 
en igualtat i en la lluita contra 
la violència de gènere, alguna 
cosa està fallant. La declaració 
d’Emergència Feminista indi-
ca que ni el Govern de l’Estat, 
ni el poder judicial, ni la socie-
tat en el seu conjunt han assu-
mit les seves obligacions de 
garantir el dret fonamental de 
les dones.
A més, el Ple va ratificar 
per unanimitat l’adhesió de 

l’Ajuntament al Manifest de la 
Coordinadora de la Xarxa de 
Municipis lliures de tràfic per 
a l’explotació sexual. 

Dues mocions
També va tirar endavant per 
assentiment una moció muni-
cipal en resposta a les amena-
ces d’Endesa a les administra-
cions locals en relació al deute 
relatiu a les factures energè-
tiques de les famílies vulne-
rables. L’escrit planteja que la 
pobresa energètica és una de 
les problemàtiques socials que 
més afecta a la població en si-
tuació de vulnerabilitat.
Una segona moció, presenta-
da pel grup municipal d’ERC, 
demana el suport a les ONG 
que treballen en el rescat i 
salvament al Mediterrani. El 
document va ser aprovat per 
unanimitat i reitera el com-
promís local com a municipi 
d’acollida. - Xavi Herrero

Els premiats en la vuitena edició del Ral·li Fotogràfic.

Es lliuren els premis 

La Colla Gegantera i el Foto-
Club la Llagosta van lliurar el 
17 de setembre els premis de la 
vuitena edició del Ral·li Foto-
gràfic de la Llagosta. L’acte va 
tenir lloc a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de la Llagosta.
Al concurs, que es va celebrar 
l’11 de setembre, van prendre 
part 18 persones. En total es 
van lliurar 108 fotografies. Les 
tres millors imatges de la ca-
tegoria d’adults han estat obra 
de Daniel Pardo, Isa Moreno 
i Jordi Abarca; mentre que, a 
la categoria júnior, han estat 
escollides les imatges d’Eloi 
Martín, Sara Seisdedos i Xavi 
Ruiz. Tots sis han guanyat un 
xec de 50 euros. El jutge del 
certamen ha estat el fotògraf 
Joan Buxó, professor i recone-
gut fotògraf català, que no va 

CULTURA    EL CONCURS VA COMPTAR AMB UN TOTAL DE 18 PARTICIPANTS

poder assistir a l’acte de lliu-
rament de premis. 
Pel que fa a la imatge que es 
convertirà en el cartell de la 
pròxima Trobada Gegantera 
de la Llagosta és obra de Ju-
dith Pardo. La fotografia de 

la guanyadora té com a pro-
tagonista la geganta Mario-
na. La Trobada Gegantera de 
la Llagosta està previst que se 
celebri durant el mes de març 
de 2020. - José Luis Rodríguez 
Beltrán 
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La Llagosta celebra la 
Diada amb actes diversos

L’11 de setembre, al migdia, 
es va fer la hissada institucio-
nal de la senyera als pals de 
l’Ajuntament de la Llagosta. 
Com és habitual, la bandera 
catalana va pujar mentre so-
nava l’himne dels Segadors. 
Dues membres del grup de 
percussió Lotokotó de la Lla-
gosta van ser convidades a 
hissar la senyera amb motiu 
del desè aniversari de l’enti-
tat. A l’acte van assistir l’al-
calde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, regidors i regidores del 
PSC i edils de l’oposició, con-
cretament els d’ERC i LLEC.
Aquest va ser l’acte principal 
de la celebració de la Diada 
a la nostra localitat. Un bon 
nombre de persones es van 
apropar fins a la plaça d’An-
toni Baqué per participar-hi, 
unes a títol particular i altres 
membres d’entitats i partits 
polítics.
Al llarg del dia es van fer al-
tres activitats, la vuitena edi-
ció del Ral·li Fotogràfic de la 

Llagosta, que van organitzar 
el Foto-Club la Llagosta i la 
Colla Gegantera de la Lla-
gosta, una cercavila familiar, 
l’actuació de Landry el rum-
bero, l’Homenatge a la Gent 
Gran que cada any prepara 
la Casa de Andalucía i el 31è 
Homenatge a Catalunya or-
ganitzat pel Grup de Ball de 
Gitanes de la nostra localitat. 
D’altra banda, Esquerra Re-
publicana de Catalunya a la 
Llagosta ha demanat a l’equip 
de govern la creació d’un 
punt d’ofrenes florals per a la 
Diada de Catalunya del 2020 
per posar “remei al greuge 
que per a molts llagostencs i 
llagostenques suposa no dis-
posar dins del seu poble d’un 
punt commemoratiu de l’11 
de setembre de 1714”, segons 
ha manifestat en un comuni-
cat. També recorda que hi ha 
una moció aprovada en sessió 
plenària el 2008 sense desple-
gar on es demanava la creació 
d’aquest punt. - X.H. / J.L.R.

L’Escola Municipal de Músi-
ca ha iniciat el curs amb 102 
alumnes matriculats a les dife-
rents modalitats d’instruments 
que s’imparteixen. Les classes 
es fan en horari de tarda a Can 
Pelegrí. El centre, que manté 
la matrícula oberta fins que es 
cobreixin totes les places, té un 
programa formatiu tant per a 

L’Escola de Música inicia el curs
infants com per a adults adaptat 
a diferents nivells. Per als més 
petits, l’Escola Municipal de 
Música ofereix una primera fase 
on es treballa la música i el mo-
viment i una segona d’inicia ció 
instrumental. A partir dels 8 
anys, hi ha un primer curs de 
familiarització amb l’instru-
ment i, posteriorment, es fan 

tres cursos bàsics. A partir dels 
12 anys, s’ofereixen diversos 
cursos avançats per aprofundir 
en l’aprenentage de l’instru-
ment. Per a aquelles persones 
que s’inicien més tard en la mú-
sica, també hi ha cursos bàsics i 
avançats. A l’Escola de Música 
es pot aprendre a tocar diversos 
instruments. - X. Herre ro
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La Murga recapta uns 2.700 
euros durant la Festa Major
La Murga va recaptar uns 
2.700 euros durant la campa-
nya solidària amb l’ELA (Es-
clerosi Lateral Amiotròfica) 
que va portar a terme  durant 
la Festa Major. L’any passat, es 
van aconseguir durant la festa 
gran de la nostra localitat prop 
de 2.400 euros.
Els diners es destinaran, com 
l’any passat, a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron per a la inves-
tigació sobre l’ELA. La Mur-
ga va recollir donatius durant 
la Cercavila Canalla que va 
organitzar pels carrers de la 
Llagosta el dia 5 de setembre. 
També va aconseguir diners 
durant els actes que va muntar 
per la Festa Major, com la Pae-
lla Popular, la Diada infantil, 
el Concurs de truites, la Mur-
ga Tapa i el rom cremat de les 
havaneres.
Els responsables de la Murga 
organitzaran més actes, que 

SOLIDARITAT     ELS DINERS ES DESTINARAN A LA INVESTIGACIÓ DE L’ELA

incrementaran la xifra recap-
tada fins ara. Entre les acti-
vitats programades, hi ha la 
botifarrada que es farà durant 
la representació del Pessebre 
Vivent de les festes de Nadal. 
La campanya solidària de la 
Murga del 2018 es va tancar 
amb una recaptació total de 

2.900 euros, que l’entitat va 
lliurar el gener a la Vall d’He-
bron. El mes de juny, la uni-
tat d’investigació de l’ELA de 
l’hospital barceloní va reco-
nèixer públicament l’aportació 
de la Murga, coincidint amb la 
Jornada commemorativa del 
Dia Mundial de l’ELA. - X.H.

La Murga Tapa va ser una de les activitats de la Festa Major.
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“Estem per solucionar les 
coses, no per guanyar diners”
-Inicia el seu segon mandat 
al plenari llagostenc. Per què 
val la pena ser regidor?
Sempre val la pena ser regidor 
del teu poble, és a dir, estàs tre-
ballant per als veïns i veïnes, 
amics i amigues i, fins tot, per a 
familiars. Tots som ciutadans. 
Recordant la meva etapa ante-
rior a ser regidor, puc dir que 
és completament diferent de 
com m’imaginava ser edil. En 
aquests primers quatre anys he 
vist veritablement com funci-
ona un ajuntament per dins. 
Tot i que en quatre anys no 
ho veus tot, però sí que veus el 
funcionament, dificultats i els 
petits avenços. I veiem també 
altres aspectes que es podrien 
aconseguir i no s’aconseguei-
xen. Crec que ara tenim quatre 
anys per endavant per intentar 
seguir millorant les coses.

-Què milloraria del nostre 
municipi?
Sincerament hi ha moltes co-
ses per millorar a la Llagosta. 
D’entre les més destacades crec 
que s’hauria de millorar la ne-
teja viària dels carrers, la reco-
llida d’escombraries i els con-
tenidors. Tot això s’ha d’anar 
fent poc a poc i tenim quatre 
anys per millorar aquest servei 
a la ciutadania, entre altres.
-Què és el que més li agrada 
de ser regidor?
 El millor de ser regidor és que 
tu mateix et sents bé per in-
tentar fer bé les coses i aconse-
guir-les per a la ciutadania.

- I el que menys li agrada?
El que menys m’agrada és que 
no tens temps. A més, hi ha 
vegades que no és gaire agraït 
pels propis veïns o amics. Sin-
cerament, els regidors estem 
per soluciones les coses, no es-
tem per guanyar diners. Real-
ment en aquest ajuntament no 
estem per fer-nos rics.
-Quin és el seu racó favorit de 
la Llagosta?
Tinc més d’un indret favorit, 
però si hauria de dir un seria el 
Parc Popular. Es va trigar molt 
a aconseguir el Parc Popular, 
es va fer molta lluita. Sí que es 
cert que ara s’hauria de moder-
nitzar, perquè s’ha quedat una 
mica antic. També m’agraden 
altres racons del municipi com 
l’avinguda Onze de Setembre 
o el carrer de les Escoles. - José 
Luis Rodríguez

“A vegades no és 
gaire agraït ser 
regidor”

Jorge
Sabanza

55 anys. Xòfer 
professional i 
tècnic industrial en 
electricitat

(Cs)
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L’humor de Manolo Sarria 
va tancar la Festa Major de 
2019. El carrer de l’Estació es 
va omplir de públic durant 
l’actuació del còmic, al costat 
de Parternaire i el mag Edgar. 
Prèviament a l’espectacle, va 
tenir lloc el Castell de focs 
artificia ls. Aquesta va ser la 
darrera activitat de quatre dies 
mar cats per la gresca i l’absèn-
cia d’incidents destacables.
Dues actuacions més de la 
jornada de dilluns també van 
tenir una molt bona presèn-
cia d’espectadors, la del grup 
d’havaneres Barca de mitjanit, 
amb el rom cremat de la Mur-
ga, i el recital de Maricel, amb 
l’espectacle Divino Bolero.
El regidor de Cultura, Fran 
Ruiz, s’ha mostrat “molt sa-
tisfet i content amb l’esforç 
de totes les entitats que han 
participat a la Festa i la tasca 
feta per la Comissió de Festa 
Major”. L’edil també ha desta-
cat “la feina que han portat 
a terme la Policia Local, la 
Brigada, els tècnics munici-
pals i els voluntaris de Pro-
tecció Civil perquè tot hagi 
pogut desenvolupar-se amb 
tranquil·litat”.

Saltats i Volats
La colla groga i la colla verme-
lla de la nostra localitat van 
mantenir una sana competició 
durant la Festa Major. Els Vo-
lats i els Saltats van participar 
a la Cercavila inicial que es 
va fer divendres. Dissabte al 
matí, va tenir lloc la primera 
prova, 1, 2, 3, Splash!, amb un 
seguit d’inflables. Diumenge, 
va ser el torn de les actuacions 
musicals amb Esta cara me su-
ena, i dilluns va tenir lloc una 
activitat dinàmica, Memory 
urban. Tot i que no hi havia 
una colla guanyadora final, 
sí que hi va haver puntuació a 
cada una de les proves. Els Sal-
tats van obtenir més punts a la 
prova d’inflables i a Memory 
Urban i Volats, a Esta cara me 
suena. La competició va aca-
bar amb un brindis i una foto 
de les dues colles plegades.

ELS HUMORISTES SALVA REINA I MANOLO SARRIA VAN OBRIR I TANCAR RESPECTIVAMENT LA CELEBRACIÓ DE LA NOSTRA LOCALITAT

Molta participació durant els quatre 
dies de la Festa Major de 2019

Espai de concerts
La banda Versión imposible 
es va encarregar divendres 
d’obrir l’Espai de concerts 
d’aquesta Festa Major. El grup 
de versions dels millors temes 
del pop i del rock nacional i 
internacional va atraure un 
bon nombre de persones fins 
al recinte de la plaça de l’Alcal-
de Sisó Pons. El mateix dia va 
ser el torn de la primera sessió 
de l’Associació de DJ’s de la 
Llagosta VIPS, amb DJ Que-
qui i DJ AMS. L’entitat també 
va organitzar dissabte Retro 
party, amb els DJ internacio-
nals Frank Trax i Julio Posada, 
que van estar precedits pels 
locals DJ Jam, DJ Deivitt i DJ 
José Molina. Diumenge, va 
ser el darrer concert, amb el 
grup tribut als Rolling Stones, 
Smocking Stones.

Plaça d’Antoni Baqué
La plaça d’Antoni Baqué va 
tornar a ser un dels escenaris 
principals de la Festa. El pri-
mer dia ja es va omplir per 
escoltar el pregó que va prota-
gonitzar l’actor i monologuis-
ta Salva Reina, que després 
va oferir una actuació davant 
d’un públic entregat.
Dissabte, els infants i les seves 
famílies van poder gaudir del 
show del grup Pannettonne 
Brothe r s. També es va poder 
veure l’exhibició de balls en 
línia de les alumnes de Jordi 
Caparrós i el Festival de Festa 
Major dels grups de La Room, 
que va omplir la plaça. A la nit, 
va ser el torn del grup rociero 
Malandar.
Diumenge, va començar amb 
l’actuació del grup Band The 
Marxa. A la tarda, hi va ha-
ver el de ball del Casal d’Avis 
i l’exhibició dels membres de 
La Llagosta Club de ball. El 
grup de ballet folklòric Kruje-
va, de Rússia, també va pujar a 
l’escenari de la plaça d’Antoni 
Baqué.

Aniversaris
Dues entitats de la nostra loca-
litat van celebrar durant la Fes-

ta Major el seu desè aniversari, 
el grup local de percussió Lo-
tokotó i la colla de diables Les 
Llagostes de l’Avern. Lotokotó 
va preparar una actua ció espe-
cial que va tenir lloc després 
del pregó. L’espectacle va in-
cloure majorettes amb bastons 
de foc, cariocas, coet s i fum de 
colors i va estar acompanyat 
pels gegants de la Llagosta. El 
grup de percussió va acompa-
nyar després a la comitiva del 
Corre-tasques, organitzat pel 
Grup La Feria.
Per la seva part, Les Llagostes 
de l’Avern van fer un correfoc 
especial amb la participació 
dels diables de Gelida i de Cas-
tellvell del Camp.

Murga i Sangrinaris 
Com ja va sent habitual, una 
de les propostes més multitu-
dinàries va ser la paella de la 
Murga. Uns 2.000 comensals 
van tastar l’arròs que va pre-
parar dissabte el grup al Parc 
Popular. La Murga va iniciar la 
seva programació festiva amb 
la Cercavila canalla de dijous a 
la nit. Divendres, va participar 
a la Cercavila de Festa Major. 
Diumenge, la Murga va orga-
nitzar la Diada infantil, amb 
inflables d’aigua i tallers, i, a 
la tarda, va realitzar el concurs 
de truites. La darrera propos-
ta va tenir lloc dilluns, amb la 
Murga-tapa i el rom cremat. A 
totes les activitats, la Murga va 
recaptar fons per a la investi-
gació de l’ELA.
Els Sangrinaris, per la seva 
part, van realitzar la tradicio-
nal sangriada. Com en els 
darrers anys, també es van re-
partir sangria sense alcohol i, 
per als menors, sucs. L’acte va 
estar amenitzat per una sessió 
de dues DJ amb música per a 
tots els gustos.
L’Esplai Dijoc va oferir nova-
ment tallers, un berenar i el 
concurs de futbolí diumenge 
a la tarda al passeig de l’avin-
guda de l’Onze de Setembre. 
Al mateix lloc i el mateix dia, 
va tenir lloc el ja tradicional 
Cabaret de circ, amb noves ac-
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tuacions circenses. Els infants 
també van ser protagonistes 
dels jocs infantils de Protec-
ció Civil de dissabte al matí. 
Dilluns, hi va haver anima-
ció i ball d’escuma amb Jordi 
Callau a l’escenari del carrer 
de l’Estació. Al mateix lloc va 
començar la Festa Major amb 
les eleccions de la Pubilleta, 
Ariadna Calvo, i l’Hereu, Eloi 
Martín. 
Els balls de nit, també van 
aplegar un bon grapat de per-
sones les nits de Festa Major.
La música també va estar pre-
sent a la Markesina del Parc 
Popular. Divendres, va ser el 
torn de diversos DJ locals amb 
VIPS i dissabte van actuar els 
grups locals HbC, Land of Co-
conuts, Folkats i Ansiolitikos.

Competicions
Divendres, va començar l’acti-
vitat esportiva amb els partits 
d’handbol que va organitzar 
el Joventut Handbol la Llagos-
ta. Dissabte, es va concentrar 
la major part de competicions. 
Al matí, es va celebrar el 21è 
Memorial Ramón López del 
Club Petanca la Llagosta. A 
la tarda, el CD Viejas Gloria s 
va jugar el Trofeu de Festa 
Major davant del Veteranos 
la Creueta i l’Associació de 
Judo -Karate la Llagosta va 
fer la seva exhibició. Durant 
tota la jornada es va disputar 
el 5è Torneig Mero Alonso 
de l’Handbol Club Vallag i el 
Trofeu de Festa Major del Fút-
bol Sala Unión Llagostense. 
Aquesta jornada també es van 

celebrar el Torneig de futbolí 
de la Peña Madridista, el Tor-
neig de dòmino de l’Entidad 
Dominó la Llagosta i la sessió 
de Pilates per a tothom de Sos-
ter Café Pilates.
Diumenge, la Peña Madridis-
ta va organitzar un torneig de 
dòmino. Dilluns, el nou Club 
d’Escacs Can Pelegrí va mun-
tar partides d’escacs a la plaça 
de Catalunya, inclòs un tauler 
d’escacs gegant.
Durant els dies de Festa Major, 
es va instal·lar al Parc Popular 
un nou passatge del terror. 
Aquest any, Where Evil Hides 
va presentar El Antiquario. 
L’altra activitat permanent de 
la Festa, l’exposició intergene-
racional d’Art, es va suspendre 
a última hora. - Xavi Herrero
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L’ENTITATLA VEU DEL POBLE
Què li sembla el projecte de 
pressupostos participatius?

HÉCTOR FORTES MARI FERNÁNDEZ

SEBASTIÁN TRIANO FRANCISCA GUTIÉRREZ

EDUARDO MOYA MARI CARMEN AGUILAR

FÚTBOL SALA UNIÓN LLAGOSTENSE

FITXA

lana i anteriorment Divisió 
d’Honor. D’entre els èxits 
del club groguet en l’àmbit 
amateur destaca un subcam-
pionat de Copa la tempora-
da 2011-2012, la victòria de 
la fase regular del 2016-2017 
-va perdre la Final a Quatre- 
i diversos ascensos entre els 
dos sèniors masculins i títols 
de lliga i de copa dels con-
junts de la base. 

En l’actualitat, la tempora-
da del seu desè aniversari, 
el club consolida la seva es-
tructura masculina amb dos 
equips sèniors, dos juvenils, 
dos cadets i un infantil. A 

El Fútbol Sala Unión Lla-
gostense està d’aniversari 
aquest 2019. El conjunt es-
portiu de futbol sala de la 
nostra localitat celebra deu 
anys des de la seva fundació 
el 2009. Aleshores, un grup 
de membres d’altres entitats 
esportives del municipi, en-
capçalats per Javier Castañe-
da, van decidir potenciar el 
futbol sala masculí de la lo-
calitat amb un nou club amb 
un equip amateur masculí.

La Unión Llagostense porta 
el color groc, que és el ma-
teix de l’escut del municipi. 
Des de la seva creació, sem-
pre ha tingut un equip sè-
nior masculí, tot i que, des 
de fa anys, suma conjunts de 
futbol base i un segon equip 
masculí. Els dos primers anys 
des de la seva fundació va 
militar a la Federació Cata-
lana de Futbol (FCF), però 
després d’una reestructura-
ció de les lligues de futbol 
sala el club va apostar per 
canviar a la Federació Cata-
lana de Futbol Sala. Des de la 
temporada 2011-2012, és un 
dels actius d’aquesta fede-
ració i, des de la temporada 
2016-2017, està a la màxima 
categoria catalana, ara ano-
menada Lliga Nacional Cata-

L’ENTITAT CELEBRA EL SEU DESÈ ANIVERSARI
més, des del curs 2017-2018, 
el club disposa d’un sènior 
femení, que entrena tots els 
divendres al CEM El Turó, 
però no competeix. 

En total, el club suma una 
vuitantena de jugadors. 
L’objectiu de l’entitat és pro-
moure la pràctica esportiva 
del futbol sala a la nostra 
localitat, sigui amb l’equip 
amateur masculí o femení i 
amb la base. Durant la tem-
porada esportiva, a banda 
dels partits de lliga el cap 
de setmana al CEM El Turó, 
també celebra un torneig de 
24 hores entre el juny i el ju-
liol, el Torneig de Festa Ma-
jor cada setembre, col·labora 
amb la Festa de l’Esport que 
impulsa l’Ajuntament i ha 
promogut la celebració d’un 
triangular amb exjugadors 
dels equips ja desapareguts 
Mainsa, Iniciativa i AMPA de 
l’Escola Joan Maragall. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Any de fundació: 2009
Nombre de socis: 160
Xarxes socials: Instagram, Facebook i Twitter
Correu electrònic: fsunionllagostense@hotmail.es

El club suma una 
vuitantena de 
jugadors en la 
seva estructura 
esportiva
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CULTURA

En estos primeros meses de manda-
to estamos definiendo las líneas es-
tratégicas que marcarán el rumbo de 
estos 4 años. Antes de que acabe el 
año publicaremos el plan de manda-
to. En esta legislatura queremos dar 
un gran salto en el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sosteni-
ble, objetivos del milenio (horizonte 
2030). Queremos un pueblo abande-
rado en las 3 R, reducir, reusar y reci-
clar. Es por ello que este mes hemos 
aprobado una declaración institu-
cional de nuestro firme compromiso 
para luchar contra el cambio climá-
tico. Comprometidos en reducir el 
consumo energético, en ir migrando 
hacia fuentes de energia renovable 
y en tener equipamientos públicos 
capaces de autoabastecerse ener-
géticamente con paneles solares. 
Un ayuntamiento que deje la menor 
huella ecológica posible. 

Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés

MEJORANDO LA LLAGOSTA

Mientras redactamos el plan de 
mandato, seguimos como siempre, 
con el motor en marcha, trabajan-
do por la mejora del pueblo. La pis-
ta multideporte de Anna Frank será 
una realidad este octubre y la mejora 
del Gos Park, la ampliación de apar-
camientos en Joaquim Blume, la me-
jora de la iluminaria en la calle Mo-
goda, la Plaza Pau Picasso, el campo 
de fútbol Joan Gelabert y la mejora 
de la eficiencia energética del Com-
plex Esportiu el Turó, serán una rea-
lidad antes de que acabe este año. 
También aunque sea recurrente es 
bueno recordar la poda responsable 
que hacemos anualmente de más de 
1.400 árboles y que empezará este 
próximo mes. 
Como podéis ver seguimos compro-
metidos como siempre para ir mejo-
rando La Llagosta, a vuestro lado.

CULTURA
Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal
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Esperem que hagueu gaudit un any 
més de la nostre Festa Major, que 
aquest any ha tingut un component 
nou, el Punt Lila, un punt informatiu 
i de sensibilització on qualsevol per-
sona que veiés o patís una agressió 
sexista durant la festa major, podria 
adreçar-se per informar dels fets. 
Esperem que el Punt Lila tingui con-
tinuïtat en totes les festes locals, no 
només en la d’estiu.
Per altre banda, ERC ha presentat en 
aquest ple de setembre 2 mocions, 
una que donava suport a les ONG’S 
que treballen en el rescat de perso-
nes al mediterrani, i que agraïm que 
s’hi sumessin a la moció els partits 
LLEC i PSC. La segona fou en suport 
a la 3a vaga pel clima del 27S i que 
després es convertí en Declaració 
Institucional davant la voluntat de 
la resta de partits de sumar-s’hi, 
fet pel qual, agraïm la seva volun-

LA LLAGOSTA MÉS SOLIDÀRIA

tat de suma. També ERC va aprovar 
conjuntament amb LLEC i PSC una 
moció en resposta a les amenaces 
d’ENDESA als ajuntaments de tallar 
els subministraments a partir de l’1 
d’octubre a les persones endeutades 
en situació de vulnerabilitat. I també 
vàrem aprovar dos manifestos, el de 
la coordinadora de la xarxa de muni-
cipis lliures de tràfic per a l’explotació 
sexual i el de Emergència Feminista 
20S. Amb l’aprovació de totes les 
mocions i manifestos, La Llagosta 
demostra un cop més la seva sensibi-
litat vers els més vulnerables i la seva 
lluita per l’igualtat i contra la violèn-
cia de gènere. 
Per últim donem el nostre su-
port a les famílies afectades per 
l’esfondrament del sostre d’una casa 
al C\Sant Josep el passat dia 21 de 
setembre.

CULTURA

Esta Fiesta Mayor nos ha hecho pen-
sar que estábamos viviendo el “Día 
de la Marmota” dónde volvíamos a 
revivir una y otra vez el mismo mo-
mento. ¿Por qué decimos esto? Por-
que hemos vivido nuevamente un 
pregón realizado por alguien ajeno a 
nuestro pueblo, alguien que no nos 
conoce, un pregón pagado, por que 
nos ha costado dinero.
Hemos vuelto a vivir una Fiesta Ma-
yor con una participación inferior a 
lo esperado, con las calles bastante 
más vacías y cada vez menos atrac-
ciones.
Se sigue sin dar visibilidad y reco-
nocimiento a la Comisión de Fiesta 
Mayor, con la consecuencia que cada 
año la participación de las personas 
es menor. Todavía hay mucha gente 
que desconoce que puede participar 
activamente en el diseño de nues-
tras fiestas.

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

UNA FIESTA MAYOR DE REGRESO AL FUTURO

No todo es gris, una vez más, las enti-
dades y asociaciones de este pueblo, 
vuelven a salvar la calidad de la fies-
ta. Asociaciones y entidades que tra-
bajan durante todo el año para darlo 
todo en 4 días.
Un año más volvemos a ser desco-
nocedores del protocolo contra la 
violencia de género que se aplica en 
nuestro pueblo durante las fiestas. Ya 
no hay remedio, esperaremos un año 
más.
Agradecemos desde aquí la no re-
ducción del número de espacios, 
todo y que parece ser, que, en este 
tema, también, podríamos volver ha-
cia atrás.
Esperamos, que, dentro de 4 años, el 
Delorian nos lleve de “Regreso al Fu-
turo”, de vuelta al Siglo XXI no quere-
mos vivir una Fiesta Mayor del S. XX.

CULTURA
Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

Aquest grup no ha enviat en aquesta 
ocasió cap article.



FUTBOL SALA

Estefa Jémez 
guanya la Copa 
Catalunya

Estefa Jémez va guanyar l’11 
de setembre la Copa Cata-
lunya de futbol sala femení 
amb la Penya Esplugues. El 
conjunt de Jémez va derro-
tar per un 4 a 0 l’Eixample. 
La llagostenca no va poder 
jugar cap minut de la final 
per una lesió que arrossega 
de la temporada passada. 
Estefa Jémez s’ha incorporat 
aquesta temporada a la Pe-
nya Esplugues, que milita a 
la Primera Divisió espanyola 
de futbol sala, després de la 
fusió d’aquesta entitat amb 
el seu anterior club, el CFS 
Femisport, amb el qual va 
pujar a Primera. - J.L.R.B.

PATINATGE ARTÍSTIC

Campionats de 
Catalunya per a 
dues germanes

Les  germanes Paula i Clàu-
dia Román es van proclamar 
campiones de Catalunya in-
fantil i benjamí de patinatge 
artístic en  modalitat lliure 
individual respectivament. 
La  competició es va cele-
brar a Vidreres a finals del 
mes de juliol. Les dues joves  
llagostenques són membres 
del Club Patinatge Artístic 
Ripollet i són entrenades per 
Janet Ruiz. Amb aquest títol 
de campiona de Catalunya,   
Paula Román podrà partici-
par al Campionat d’Espanya 
infantil, que tindrà lloc del 
17 al 19 d’octubre a la ciutat 
de Saragossa. - J.C.

FUTBOL SALA  LES LLAGOSTENCS VAN CAURE LA JORNADA PASSADA A CASA AMB L’AECS

La Concordia busca 
el primer triomf a Ripollet

El Club Deportivo la Concòr-
dia va perdre diumenge per 1 
a 3 contra l’AECS de l’Hospi-
talet en el primer partit de la 
temporada a casa. El conjunt 
llagostenc, amb moltes cares 
noves, es va trobar amb un 
equip seriós que li va posar 
moltes dificultats.

L’AECS va marcar el 0 a 1 al 
minut 4. La Concòrdia es va  
refer i va buscar l’empat. Al 
minut 9, la portera visitant va 
fer una gran aturada a xut de 
Sonia. Dos minuts després, 
Naiara va tenir dues bones 
ocasions, però la portera va 
tornar a intervenir amb molt 
d’encert. Al minut 12, la por-
tera llagostenca Clàudia va 
evitar el 0 a 2.
Al començament de la segona 
part, Sonia va buscar amb xuts 
llunyans el gol, però no va sor-
prendre la portera de l’AECS. 
El conjunt de l’Hospitalet va 

El Club Deportivo la Concòrdia ha sumat un punt en les dues jornades que s’han 
disputat al grup 2 de la Segona Divisió espanyola. El conjunt llagostenc, molt 
renovat respecte a la temporada passada, va debutar amb un empat a la difícil 
pista de l’Eixample, però diumenge va perdre al CEM El Turó contra l’AECS de 
l’Hospitalet per 1 a 3. 

Naiara, pressionada per una jugadora de l’AECS.  

El conjunt llagostenc 
jugarà els setzens de 
final de la Copa de la 
Reina contra el Bilbo

fer el 0 a 2 al minut 6 amb un 
ràpid contraatac.
Un minut més tard, Naiara va 
marcar l’1 a 2. Els dos equips 
van disposar d’alguna ocasió 
més de gol. Al minut 16, Júlia, 
que va sortir a la segona part 
a defensar la porteria local, va 
aturar un doble penal.
En el tram final, la Concòrdia 
va arriscar amb portera-juga-
dora. A falta de nou segons, 
una pèrdua de pilota va supo-
sar l’1 a 3 definitiu. Després de 
dues jornades de lliga, el con-

junt llagostenc ocupa l’onzena 
posició amb un punt. La pro-
pera jornada, jugarà a la pista 
del Ripollet. 
D’altra banda, el CD la Con-
còrdia s’enfrontarà als setzens 
de final de la Copa de la Reina 
contra el FS Bilbo del País Basc 
a partit únic el 6 de desembre 
a la Llagosta. La Real Fede-
ración Española de Fútbol va 
realitzar el 23 de setembre el 
sorteig de la primera ronda 
de la competició copera. - J. 
Cinta s / J.L. Rodríguez

HANDBOL

Antonio García Robledo deixa el 

Antonio García Robledo ha 
deixat el Fraikin Balonma-
no Granollers i ha fitxat per 
l’HBC Nantes de França. El 
club francès va comunicar la 
incorporació del jugador lla-
gostenc pel que resta de tem-
porada després d’arribar a un 
acord amb el club granollerí i 
el lateral de la nostra localitat.
García Robledo posa així 
punt final a la seva segona 
etapa com a jugador del BM 
Granollers. El llagostenc va 
militar la temporada passada 

al club vallesà, sent un dels 
jugadors més importants. 
Anteriorment, havia estat set 
temporades fora del pavelló 
granollerí passant pel CSM 
Bucaresti, FC Barcelona, KIF 
Copenhague, Pick Szeged, 
PSG i Ademar de Lleó.
Per al llagostenc, la lliga fran-
cesa no és gens desconegu-
da perquè va disputar-la les 
temporades 2012-2013 i 2013-
2014 guanyant una lliga i una 
copa amb el PSG. - José Luis 
Rodríguez Beltrán
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El Fútbol Sala Unión
Llagostense comença la 
lliga amb dues derrotes

El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense ha 
perdut els dos partits que ha 
disputat a la Lliga Nacional.  
Els de Juan Carlos García van 
caure el cap de setmana passat 
per 5 a 1 a Ripoll. 
A la primerta jornada, van 
perdre a casa per 5 a 6 contra 
la Trinitat Nova. El partit va 
ser força igualat. Els de Juan 
Carlos García van arribar a 
perdre per 2 a 6, però van re-
accionar i van estar a un pas 

David Soria, en el partit contra la Trinitat Nova.

FUTBOL SALA  

L’Ajuntament de la Llagosta i el Consell Municipal de l’Esport 
Escolar i Lleure van organitzar una nova edició del Casal Mul-
tiesportiu d’Estiu. L’activitat, que es va perllongar entre el 26 
d’agost i el 6 de setembre, va comptar amb la participació de 36 
infants d’entre 5 i 14 anys assistits per diversos monitors. Els 
joves van practicar diferents esports al Pavelló Antonio García 
Robledo i al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert. També 
van fer alguna sortida a les piscines del CEM El Turó. - J.C.

ESPORT ESCOLAR

de treure un resultat positiu. 
Al descans, el resultat era de 2 
a 3. Els primers minuts de la 
segona part van ser de clar co-
lor visitant. En vuit minuts, la 
Trinitat Nova va generar oca-
sions i va marcar tres gols.
El partit semblava sentenciat, 
però els de la nostra localitat 
van reaccionar amb dos gols 
de David Soria i un de Kevin. 
Ara, els llagostencs jugaran a 
la pista del Teià Futbol Cinc, 
que suma tres punts. - J.C.

HANDBOL

El Joventut Handbol juga a Salou
El sènior masculí del Jo-
ventut Handbol la Llagos-
ta començarà la temporada 
2019-2020 el proper cap de 
setmana a la pista del Salou. 
Els llagostencs tornen a es-
tar enquadrats al grup A de 
la Tercera Catalana amb un 
total de catorze equips i amb 
l’objectiu de lluitar per l’as-
cens a la Segona Catalana.
El grup està format pel Tor-
tosa, Sant Quirze B, Ripollet, 
Tarragona, Martorell B, Sant 
Boi B, Pau Casals, Maristes 
Rubí, Ribes, Vendrell, Salou, 

Després de l’ascens brillant 
de la temporada passada, el 
sènio r de l’Handbol Club Va-
llag militarà aquesta tempo-
rada al grup A de la Segona 
Catalana. En la primera fase, 
el conjunt llagostenc tindrà els 
següents rivals: Egara, Banyo-
les B, Terrassa B, Cerdanyola 
Implant Verd, la Salle Bona-
nova Atlètic, GEiEG, Fornells, 
Ràpid Cornellà, Aula, Vilama-
jor, Joventut Handbol Mataró 
B, Sant Esteve de Palautordera 
i  Molins de Rei B. 
El Vallag començarà la lliga 
el proper cap de setmana a 
la pista del Joventut Handbol 
Mataró B. Els de la nostra lo-
calitat s’han marcat com a ob-
jectiu la permanència. 

El Vallag es desplaça a la pista 
del Joventut Handbol Mataró B

HANDBOL    ELS LLAGOSTENCS JUGARAN AQUESTA TEMPORADA A LA SEGONA CATALANA

D’altra banda, l’Handbol Club 
Vallag va organitzar al setem-
bre la cinquena edició del Tor-
neig Mero Alonso. El sènior es 
va imposar en partit únic a la 

Els alumnes de l’Associació Esportiva Karate-Judo la Llagosta 
van fer una exhibició a l’avinguda de l’Onze de Setembre el dia 
7 de setembre. L’activitat formava part de la programació de la 
Festa Major. - J.C.

JUDO-KARATE

Maresme Llavaneres Atlètic, 
Sabadell B i Joventut Handbol.
D’altra banda, el Joventut 
Handbol ja ha confirmat que 
aquesta temporada tindrà en 
competició equips masculins 
de les categories benjamí, ale-
ví, infantil, cadet i sènior. L’en-
titat està treballant per tenir 
també un prebenjamí masculí 
i un aleví femení. Les noies de 
l’infantil i del sènior femenins 
s’ha incorporat a les files del 
Sant Fost gràcies a un acord 
entre els dos clubs. - J. Cintas /
José Luis Rodríguez

Un dels partits del cinquè Torneig Mero Alonso.

Salle Montcada, mentre que, 
en cadets, el guanyador va ser 
el Santa Maria de Palautor-
dera. - José Luis Rodríguez / 
Juanjo Cintas
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FUTBOL

El Viejas Glorias 
rep la Peña
Madridista Iluro

El Club Deportivo Viejas 
Glorias, que milita aquesta 
temporada al grup 1 de la 
Primera Divisió de Veterans, 
una competició organitzada 
per l’Associació de Futbol de 
Veterans Vallès-Maresme, 
rebrà el cap de setmana la 
visita de la Peña Madridista 
Iluro. El conjunt llagostenc 
tindrà en aquesta ocasió com 
a rivals als següents equips: 
Atlètic Masnou, Malgrat, 
Dosrius, Ponent, Cardedeu, 
Lloreda B, Argentona, Ma-
taronesa, Bruch Los Amigos,  
Corró d’Amunt, Llinars, 
Vilamajor, Peña Madridista 
Iluro, Llefià, Mataró i Ca-
brils. En la primera jornada, 
el Viejas Glorias va golejar el 
Cardedeu per 10 a 1. Els go-
lejadors llagostencs van ser 
Óscar (2), Denar (2), Cristi-
an (2), Valero (2), José Ángel 
i Raúl. El cap de setmana 
passat, el Viejas Glorias va 
empatar (0-0) a Llinars. Els 
llagostencs són quarts amb 
quatre punts, a dos del líder, 
la Mataronesa. - J.C.
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FUTBOL SALA

Sergio Gómez deixa el Toulon

Sergio Gómez ha fitxat per 
l’IFK Uddevalla Futsal de 
Suè cia. El porter de futbol sala 
llagostenc es va desvincular 
del Toulon de França al juliol 
i, a finals d’agost, el seu nou 
club suec feia oficial la seva 
incorporació.
El llagostenc va tenir la pas-
sada temporada un curs com-
plicat a causa d’una lesió, però 
va acabar aixecant el títol de 
la lliga francesa. “Quan mi-
llor estava, quan millor em 
sentia, una greu lesió gaire-
bé em costa la meva carrera 
i vida. Van ser mesos durs i 
només tenia al cap tornar 
a vestir-me de curt. Va ser 
dur, però ho vam aconse-

guir i gràcies a Déu, família 
i amics torno a ser jo mateix. 
I ho faig amb un títol sota el 
braç”, deia per xarxes socials 
el llagostenc, que tanca un ci-
cle a la lliga francesa com un 
dels porters referents del Tou-
lon. El nou repte de Gómez 
serà l’IFK Uddevalla Futsal, 
que aquesta temporada 2019-
2020 disputarà la Lliga de 
Campions de futbol sala. “És 
un honor poder defensar els 
colors del campió de Suècia 
i disputar, per primer cop a 
la meva carrera, la Lliga de 
Campions de futbol sala”, 
explicava Gómez per xarxes 
socials. - José Luis Rodríguez 
Beltrán

El Club Esportiu la Llagosta 
recupera el primer equip
El Club Esportiu la Llagosta 
ha recuperat aquesta tempo-
rada el primer equip. Feia un 
any que l’entitat llagostenca 
no tenia amateur.
El CE la Llagosta va comen-
çar a muntar el nou primer 
equip fa uns mesos i a l’estiu 
ja el va inscriure a la Quar-
ta Catalana de la Federació 
Catalana de Futbol, que és la 
categoria més baixa del futbol 
català. La plantilla està entre-
nada per Manuel Iglesias i José 
Bermejo. Manuel Iglesias, que 
afronta la seva quarta etapa al 
capdavant del primer equip 
del CE la Llagosta, explica que 
“ara estem fent el grup, des-
prés ja veurem com podem 
quedar a la classificació”.
Des de la coordinació general 
del CE la Llagosta, es veu amb 
bons ulls la posada en marxa 
del nou primer equip. “L’ob-
jectiu del club és el futbol 

José Bermejo, José Ángel Venero i Manuel Iglesias. 

FUTBOL    EL CONJUNT LOCAL MILITA AL GRUP 12 DE LA QUARTA CATALANA

base i per donar sortida ne-
cessitem un primer equip. Ja 
el tenim i l’hem fet amb juga-
dors que són del municipi”, 
diu el coordinador general, 
José Ángel Venero.
El CE la Llagosta milita al 
grup 12 de la Quarta Catala-

na. El conjunt llagostenc es 
desplaçarà aquest cap de set-
mana al camp del Juventud 25 
de septiembre B per disputar 
un partit corresponent a la 
tercera jornada del campionat 
de lliga. - José Luis Rodríguez 
/ Juanjo Cintas

Els llagostencs Alicia Piñero i 
David Soriano es van procla-
mar a l’estiu campion s d’Eu-
ropa de judo en la categoria de 
veterans. Alicia Piñero va ser 
primera en individual F3/-57 
quilos. A més, Piñero i Soria-
n  o van aconseguir la medalla 

Alicia Piñero i David Soriano, campions 
d’Europa de judo de veterans

d’or per equips mixtos en la 
categoria MF40. 
Els dos esportistes de la Lla-
gosta formen part del Cer-
danyola Gym Vallès i van 
prendre part en el Campionat 
d’Europa, que es va disputar 
a Gran Canaria, en represen-

tació de la selecció espanyola. 
Aquest any, David Soriano es 
va proclamar campió d’Espa-
nya de veterans, mentre que 
Alicia Piñero va ser segona. 
Els dos també van aconseguir 
la medalla d’or en la Copa 
d’Espanya. - J. Cintas

Marina Millán ha fitxat per 
l’Handbol Sant Quirze de la 
Divisió d’Honor de Plata, que 
és la segona màxima catego-
ria estatal. La llagostenca va 
debutar amb el seu nou equip 
a la semifinal de la Superco-
pa de Catalunya, que va per-
dre contra el BM la Roca per 
27 a 19. Millán portava cinc 
temporades a les files del BM 
Granollers, quatre d’aquestes 
a la base. El curs passat, la lla-
gostenca jugava al filial, a la 
Lliga Catalana, i era la tercera 
portera del primer equip a la 

Divisió d’Honor. “Estic molt 
contenta, perquè suposa pu-
jar de categoria. Em fa molta 
il·lusió el repte i perquè l’en-
trenadora del Sant Quirze 
em portava a la Residència 
Joa quim Blume. Confia en 
mi i això serà bo”, admet la 
llagostenca, de 19 anys. El 
Sant Quirze és un dels equips 
punters del grup C de la Divi-
sió d’Honor de Plata. La tem-
porada passada va guanyar la 
lliga i va estar a punt de pujar 
a la màxima categoria. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Marina Millán s’incorpora
a l’Handbol Sant Quirze

HANDBOL



escola 
d’Iniciació
esportiva

Més informació:

A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
Al correu electrònic robledorm@llagosta.cat
Al telèfon 93 560 39 11 (ext. 5054)
Al mòbil 629 45 11 78

aprendre esport és divertit!

EDUQUEM
- Valors
- Hàbits
- Relació amb els altres

FORMEM
- Coordinació del moviment
- Habilitats motrius
- Tècniques bàsiques d’esport

EIE LA LLAGOSTA
Per a infants de P-4, P5 i  r
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Telèfons d’interès
Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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

i dt i dj, de 16 a 20 h)

Emergències  112

Bombers  112

Mossos d’Esquadra   112

Policia Local   93 574 08 08

CAP la Llagosta   93 574 98 10   

         Urgències   93 574 92 66

CatSalut Respon    061

Can Pelegrí   93 545 15 40

Biblioteca   93 545 15 41

Escola de Música  93 545 15 40

Ràdio la Llagosta   93 545 15 43

Casal d’Avis   93 574 27 46

Nou Casal   93 574 29 19

CEM El Turó   93 545 15 50

Centre Cultural   93 545 15 60

Deixalleria   93 544 85 81

Sorea (aigua)   93 574 27 68

Taxis  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 
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Octubre

Fins al 24 d’octubre
INSCRIPCIONS CURS DE FOTO-

GRAFIA.

De dilluns a divendres de 15.30 a 
20.30 h a Can Pelegrí.
El curs es farà els divendres, de 
19.30 a 21 h, del 25 octubre al 22 de 
desembre.
Foto-Club la Llagosta

Del 7 al 31 d’octubre
EXPOSICIÓ DEL 19è CONCURS 

ESTATAL DE FOTOGRAFIA.

De 17 a 20 h, al Centre Cultural.
Foto-Club la Llagosta

Tot el mes
MATRICULACIÓ CURSOS DEL 

CENTRE DE FORMACIÓ DE 

PERSONES ADULTES. 
De dilluns i divendres, de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h.
Carrer de l’Estació, 28

Tot el mes
INSCRIPCIONS CURSOS DE BALL.

Dilluns i dimecres, a partir de les 
19.30 h, al Centre Cultural.
La Llagosta Club de Ball

INSCRIPCIONS CURSOS DE 

FLAMENC.

Per nois, noies i persones adultes. 
Inscripcions els dies de classe o als 
telèfons 616 251 155 i 620  523 785.
Classes: dilluns, de 18 a 21.30 h, i 
dijous, de 17.15 a 21 h, al Centre 
Cultural.
Casa de Andalucía

8 l dimarts
PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA 

DELS PRESSUPOSTOS PARTICI-

PATIUS. 

Presentació de la nova eina de de-
mocràcia directa a través de la qual 
la ciutadania podrà proposar i deci-
dir la destinació d’una part del pres-
supost municipal d’inversions.
A les 19 h, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.

9 l dimecres
INAUGURACIÓ CURS 2019-2020 

DEL CENTRE DE FORMACIÓ 

D’ADULTS. 

Amb la religiosa dominica Sor 
Lucia Caram, que impartirà la 
xerrada L’educació com a eina 
transformadora.
A les 18 h, al Centre Cultural

d’octubre i el mateix dia de la cami-
nada.
Organitzen l’infermera llagostenca 
Gloria González i la Colla Gegantera 
de la Llagosta.
A les 10 h, des de la plaça d’Antoni 
Baqué. (En cas de pluja se sortirà 
des del Centre Cultural).

25, 26 i 27 l divendres,  
dissabte i diumenge
FIRA MEDIEVAL. 

Parades amb productes artesanals, 
herbes remeïres, atraccions infantils 
i altres propostes culturals.
Divendres, de 17 a 22 h.
Diumenge i dissabte, d’11 a 21 h.
Al passeig de l’avinguda de l’Onze 
de Setembre.

26 l dissabte
CASA DE ANDALUCÍA AMB 

ASPAYFACOS. 

Masterclass amb les professores de 
flamenc Sílvia y Rocío, David Jimé-
nez i el seu alumnat  de guitarra i els 
quadres de ball Algarabía, Azahar, 
Cristina y Sílvia i Meritxell de la Casa 
de Andalucía de la Llagosta. 
A les 18 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía

19 l dissabte
CURSA DE GEGANTES.
L’acte se suma a la campanya de 
lluita contra el càncer de mama. 

- 16 h, plantada de gegantes al pas-
seig de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre.
- 17 h, passejada gegantera.
- 17.30 h, curses de gegantes, ge-
gantones i capgrossos, al carrer de 
l’Estació, animades pel DJ SLeiva.
- 20 h, concert de Folkats de l’Ala a la 
plaça d’Antoni Baqué.
Colla Gegantera de la Llagosta

INTERCANVI CULTURAL. 

Amb la Peña Dominó de Cornellà de 
Llobregat, Grup Jara’s d’Horta (Bar-
celona) i Casal d’Avis de Castellar del 
Vallès i les actuacions dels quadres 
de ball de la Casa de Andalucía de la 
Llagosta Algarabía, Azahar, Cristina 
y Sílvia i Meritxell. 
A les 19 h, al Centre Cultural. 
Casa de Andalucía.

20 l diumenge
5a CAMINADA CONTRA EL 

CÀNCER. 

Donatiu 5 euros.  Venda de dorsals 
a la Cursa Gegantera del dissabte19 



www.08centvint.cat 23Agenda 08centvint  I Octubre 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)

3 octubre
VILA

4 - 10 octubre
CARRERAS ARBAT

11 - 17 octubre
BOTET NADAL

18 - 24 octubre
CALVO SÁNCHEZ

25 - 30 octubre
VILA

31 octubre - 7 novembre 
CARRERAS ARBAT

WHERE EVIL HIDES THE FARM

(HALLOWEEN)

OCTUBRE
Dissabte, dia 26, de 19 a 23 h
Diumenge, dia 27, de 19 a 21 h
Dijous, dia 31, de 21 a 3 h. Nit 
de Halloween, amb concurs de 
disfresses, ball, animació i música 
en directe.

NOVEMBRE
Divendres, dia 1, de 19 a 23 h
Dissabte, dia 2, de 19 a 23 h
Entrades a taquilla
Parc Popular
Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta

OCTUBRE
Dissabte, dia 26
Saltanyada. 
A les 17 h, a la plaça d’Antoni 
Baqué
Saltats

Dimecres, dia 30
Castanyada amb històries de 
por. 
Veniu a compartir amb nosaltres 
els petits relats creats pel taller 
creatiu de la Biblioteca de la 
Llagosta. 
Informació i invitacions a la 
Biblioteca.
A les 18 h, a Can Pelegrí

CASTANYADA 2019

Dissabte, dia 5 

VIQUIMARATÓ.  Ampliem la 
informació del patrimoni local i 
comarcal a la Viquipèdia. 
Cal inscripció prèvia.
De 10 a 14 h 

BIBLIOLAB.  Pintar amb plàstic? 
Per a infants de 6 a 10 anys.
Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.
De 12 a 13.30 h 

Dimecres, dia 9

VIDEOFÒRUM. La mejor receta, 
de John Goldshmidt.
A les 16 h 

Dimecres, dia 16

PRESENTACIÓ LLIBRE. La 
Trampa, de Samuel Ramos. 
A les 19 h

Dimecres, dia 23

XERRADA - TALLER. La parella 
com oportunitat de creixement 
personal, a càrrec d’Ana Egea.
A les 16 h

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA

Dissabte, dia 26

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA

Que ve el llop!, a càrrec d’Un 
Conte al sac.
Per a infants de 0 a 5 anys. 
A les 12 h

Dimecres, 9, 16, 23 i 30

L’HORA DEL CONTE. 
A les 18.30 h

TALLERS (informació i 

inscripcions a la Biblioteca)

TALLER CREATIU. 

Es treballa teatre, poesia i 
narrativa simultàniament. 
Tots els dimarts, fins al 18 de 
desembre de 18.30 a 20 h.
A càrrec de Conchi Fernández.

GRUP DE CONVERSA EN 

CATALÀ.

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

Dimecres, dia 30
Hora del conte Castanyada. 
Vine amb la teva disfressa!
A les 18.30 h, a la Biblioteca

Dijous, dia 31
Castanyada de les Llagostes de 
l’Avern. 
A partir de les 17 h, paradeta de 
castanyes, moniatos i crispetes.  
A les 20 h, projecció d’una 
pel·lícula familiar.
A la plaça d’Antoni Baqué
Les Llagostes de l’Avern

Dijous, dia 31
Venda de castanyes. 
De 20 a 1 h, al Centre Cultural. 
Casa de Andalucía de la Llagosta

Dijous, dia 31
Tallers de mascares i photocall. 
De 17 a 19 h, al Parc Popular. 
Nou Casal

NOVEMBRE
Dissabte, dia 2
Festa de tardor. 
Ball amb música en viu
Cal reservar tiquet, dilluns de 20 
a 22 h i dimecres de 19.30 a 22 
h, al Centre Cultural o al telèfon 
615921733
A partir de les 21 h, al Centre 
Cultural
La Llagosta Club de Ball
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Fem Poble per Xavi Herrero

Paco Garfia

Com vas començar en el 

món de la guitarra?

Tot va començar amb el 
meu pare, que és d’un poble 
de Huelva, d’Alosnos, on 
va néixer el fandango de 
Huelva. Ell sempre deia “a 
veure si algun dia em pots 
acompanyar amb la guitarra” 
i, clar, jo també tenia aquella 
il·lusió d’acompanyar-lo. Vaig 
començar a aprendre amb 
set anys i als vuit o nou anys, 
a la meva primera comunió, 
el vaig acompanyar. A partir 
d’aquell moment, la guitarra 
és part de la meva vida.

Quina és la teva relació amb 

la Llagosta?

Jo he viscut sempre a Mollet. 
Les entitats fan que un 
es mogui a la ciutat, que 
conegui gent, faci relacions,..., 
aquesta és una de les tasques 
principals de les entitats 
sobre el meu punt de vista. 
És veritat que a Mollet hi 
ha el Centro Andaluz, però 
en aquell moment hi havia 
un moviment més potent 
a la Llagosta. Llavors vaig 
començar com a guitarrista 
oficial al Concurs de Cante 
Jondo, vaig estar com deu 

anys, i amb els rocieros vaig 
portar el coro, després vaig 
donar classes a les dues 
entitats. Com m’agradava 
aquesta vocació d’impartir 
classes i ensenyar una mica el 
que anava aprenent i la meva 
forma de veure com ha de ser 
l’ensenyament de la guitarra 
flamenca i, a poc a poc, va 
creixent l’alumnat, vaig crear 
l’escola Mundo Flamenco i 
l’entitat La Flamenca Unió 
Musical.

Per cert, amb un nombre 

important d’alumnes, no?

Sí. Tenim la part cultural amb 
l’entitat, amb la qual fem la 
Zambomba Flamenca, el fi de 
curs, intercanvis culturals amb 
altres entitats,..., i està la part 
educativa, que és l’escola. Són 
dues coses diferents, però 
que es nodreixen l’una de 
l’altra. La gent pot tant formar 

part de l’escola com participar 
a l’entitat.

Això suposa un recorregut 

fins a ser professional, 

des de quan et dediques 

plenament a la guitarra?

No tinc consciència d’això. 
Tu ets un noi que tens 
catorze anys, que portes set 
de guitarra i se’t dona bé, 
comences a tocar, a la gent li 
agrada, et criden per actuar i 
participes en festivals, encara 
que no cobris, per a mi ja 
això és ser professional. La 
persona que puja a l’escenari i 
té alguna cosa a oferir ja s’està 
dedicant al seu art i al públic. 
Amb catorze anys vaig pujar 
per primera vegada jo sol a 
l’escenari, crec que va ser a 
Mollet. 

La teva carrera artística 

ha arribat ja a un nivell 

superior en el flamenc 

català?

Bé. Diguem que jo em dedico 
més a la docència, m’agrada 
més ensenyar que tocar. Però 
no puc perdre la sensació 
de tocar en un escenari. La 
setmana que no pujo a un 
escenari estic cabrejat, amb 

mi mateix i amb el món. Per 
això dedico una part de la 
meva feina a prepar-me per a 
tocar. Pertanyo a dues entitats, 
per a mi les més potents del 
flamenc a Catalunya, que 
són la Peña Antonio Mairena 
de l’Hospitalet de Llobregat 
i Tertulia Flamenca, també 
de l’Hospitalet. Cada cap 
de setmana, toco en una 
o una altra penya. Després 
també van sortint actuacions, 
gravacions, col·laboracions,...

Què va suposar per a tu el 

pas pel Concurs de Cante 

Jondo?

Una escola importantíssima. 
El de la Llagosta era dels més 
importants de Catalunya. 
Estava El Yunque Flamenco de 
Santa Coloma de Gramenet, 
on també vaig tocar tres anys 
i vaig organitzar-lo quatre 
anys, però el de la Llagosta 
va ser dels més importants, 

els millors aficionats venien a 
cantar aquí, ha passat Miguel 
Poveda, gent que té premis a 
la Unión de las Minas,... Per a 
un nen que tenia divuit anys, 
posar-se al davant d’aquesta 
gent, d’un jurat i un públic 
que venia a escoltar cante de 
veritat, doncs era complicat. 
Va ser Gabriel Pineda, molt 
bon aficionat de la Llagosta, 
al costat de Curro Jiménez i 
Juan Tapia, el que va apostar 
per mi. Ells van creure que jo 
podria amb això i, bé, vaig 
tenir de tot  i em va servir per 
aprendre. 

Has estat responsable de 

flamenc de la FECAC. Això 

suposa un reconeixement a 

la teva tasca?

Més aviat un aprenentatge. 
El pas per la FECAC m’ha 
ensenyat a relacionar-me 
amb les institucions, els 
artistes, a muntar actes 
molt importants. Això, m’ha 
permès dedicar part del 
meu temps a organitzar 
esdeveniments flamencs amb 
la Fundació Aura Seguros, 
com el festival FlamencON. 
Més entrevista al web 
www.08centvint.cat

“Vaig començar a 
aprendre a tocar 
la guitarra amb 
set anys”

“La setmana 
que no pujo a 
un escenari estic 
cabrejat”

“M’agrada més 

ensenyar que 

tocar”

47 anys. La guitarra flamenca forma part indisoluble 
de la seva vida des de fa 40 anys. Professor de 
guitarra per vocació i un dels músics més ben 
valorats en el panorama flamenc català. A la 
Llagosta, on manté un vincle molt fort des que era 
molt jove, ha ensenyat a tocar la guitarra a moltes 
persones aficionades al flamenc. Fundador de La 
Flamenca Unió Musical.  
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