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Creix l’ús i la comprensió 
del català a la Llagosta

LLENGUA L’InstItut D’EstADístICA DE CAtALunyA HA fEt PÚbLIquEs AL mARÇ LEs DADEs més RECEnts, DE L’Any 2011

Alumnes dels cursos de català que s’imparteixen al Centre Cultural i juvenil Can Pelegrí.

El 93% dels habitants de la Llagosta
entenen el català i un 61% el sap parlar, 
segons les dades de la generalitat

El coneixement de la llengua pràcticament 
s’ha duplicat al municipi des que es van 
fer els primers estudis, a principis dels 80
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Saltats i Volats ja
coneixen una de les 
proves, la representació 
dels musicals ‘West Side
Story’ i ‘Moulin Rouge’

JOVENTUT I CULTURA

L’Engreskada
es prepara per a 
la Festa Major
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Sònia Bocanegra, 
plata al Mundial 
d’Atletisme
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Augment històric del coneixement
i l’ús del català a la Llagosta

El percentatge del coneixement 
del català de 2011 dobla gaire-
bé el del primer cens de 1981 
-que el situava només al 55% 
de la població-, i augmenta fins 
arribar a màxims històrics la 
capacitat per llegir-lo i escriu-

Segons les dades de l’últim cens lingüístic, el 93% de la població de la Llagosta entén 
el català, el 61% dels habitants del municipi el sap parlar, el 70,2% és capaç de llegir-lo 
i el 45% el pot escriure. Són dades de l’any 2011 recollides per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, però que s’han fet públiques només fa unes setmanes

El 13 de març, es va iniciar la 20a edició del programa
Voluntariat per la Llengua, que organitza l’Oficina de
Català de la Llagosta. Aquesta iniciativa, impulsada per 
primer cop l’any 2003, es basa en la creació de parelles 
lingüístiques formades per un voluntari i un aprenent de 
català. Durant dos mesos i mig, han de conversar com a 
mínim  una hora a la setmana en aquest idioma. Els
comerços i les entitats també poden sumar-s’hi
mitjançant un compromís de fer servir el català de forma 
preferent. Actualment, 51 establiments i 12 entitats de la 
Llagosta estan adherits al programa. - XAVI HERRERO

VoLuntAriAt per LA LLenguA

re’l. Malgrat tot, els resultats 
encara estan per sota de la mit-
jana de Catalunya, on el conei-
xement del català abasta el 95% 
de la població, la capacitat per 
parlar-lo supera el 73% i els 
percentatges de les habilitats 

per llegir-lo i escriure’l se situ-
en al 79% i al 56%.
L’evolució del coneixement 
de la llengua catalana s’expli-
ca, segons el Departament de 
Cultura de la Generalitat, per 
diversos factors clau que l’han 

afavorida. Un dels més impor-
tants és l’escolarització de la 
població menor de 20 anys en 
català, és a dir, el model d’im-
mersió lingüística. També hi 
han contribuït el paper que ha 
jugat el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística (CPNL) 
en el foment de la llengua, les 
lleis d’etiquetatge i retolació en 
català i l’augment de l’ús per 
part de la població immigrada 
dels darrers anys.
En relació als resultats de l’úl-
tim cens a la Llagosta, Ester 
Franquesa, directora general de 
Política Lingüística del Depar-
tament de Cultura i presidenta 
del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística,  opina que 

“el que és important és que 
la línia és ascendent en totes 
les habilitats des del 1986 
malgrat l’alt percentatge de 
població vinguda de fora de 
Catalunya”. Franquesa també 
creu que “cal potenciar els 
sistemes de l’aprenentatge 
de llengua catalana a l’esco-
la i per a adults” i considera 
que el model d’escolarització en 
català no està en perill perquè 
confia que la LOMCE no s’apli-
carà i que, per tant, “la tendèn-
cia és i seguirà sent positiva 
i amunt”. Tot i així, reconeix 
que “encara queda camí per 
recórrer si la Llagosta vol ar-
ribar al nivell de la mitjana de 
Catalunya”. - mARIOnA RAbAsA

butlleti la llagosta bo.indd   3 02/04/14   19:01



4    08centvint  I  Dv, 4 Abril 2014 Actualitat

Una trentena de persones van acompanyar la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Llagosta a 
la manifestació de la Marxa per la Dignitat del 22 de 
març a Madrid. Els assistents a la protesta demana-
ven, entre d’altres qüestions, l’aturament dels desnona-
ments i el dret a un habitatge digne. Els membres de la 
PAH confien que la protesta continuï fins assolir el seu 
objectiu de canvi social. - X. H.

La Llagosta,
a la Marxa
per la Dignitat 

LA PAH DE LA LLAgOstA VA PARtICIPAR A LA nOmbROsA mAnIfEstACIó DEL 22m A mADRID

CuLtuRA

TELL estrena ‘El 
burdel de París’

El 15 de març, el grup de teatre 
TELL va portar a escena l’obra 
El burdel de París, una adapta-
ció del musical Moulin Rouge. 
L’estrena va tenir lloc al Cen-
tre Cultural  i va reunir prop de 
400 persones.

PROmOCIó ECOnòmICA

Associació de l’Eix 
de la riera de Caldes

Els ajuntaments de la Llagosta, 
Santa Perpètua, Palau, Polinyà, 
Caldes i Sentmenat han aprovat 
els estatuts d’aquest nou orga-
nisme. El consistori de Caldes 
ha estat el darrer a sumar-se a 
aquesta iniciativa.

VIsItA A L’AjuntAmEnt. Un grup d’estudiants de quart curs de 
Primària de l’escola Gilpe, acompanyats per professors, van par-
ticipar el dia 17 de març en una visita al Consistori llagostenc. Els 
alumnes van parlar amb l’alcalde, Alberto López, a la Sala de Plens.

L’Eix de la riera de Caldes, del qual forma part 
l’Ajuntament de la Llagosta, ofereix un nou ser-
vei adreçat a les persones interessades a crear 
una empresa. Aquesta nova eina ofereix infor-
mació, orientació i assessorament per posar en 
marxa un negoci. A més, hi ha la possibilitat de 
fer un seguiment de la iniciativa durant els pri-

mers anys de funcionament. 
Les persones interessades 

poden adreçar-se presencialment al servei mu-
nicipal d’ocupació, a l’edific administratiu del 
passeig del Pintor Sert, o accedir a l’apartat Ca-
talunya emprén de la pàgina web www.rierade-

Nou servei per a la 
creació d’empreses

Saltats i Volats ja coneixen una 
de les proves de la Festa Major 
2014. El grup que organitza 
l’Engreskada va reunir el 26 de 
març representants de les dues 
colles per explicar el desenvolu-

pant de la competició d’aquest 
any. Saltats i Volats hauran de 
representar durant 15 minuts 
l’adaptació d’un musical, West 
Side Story (Saltats) i Moulin 
Rouge (Volats). Qui vulgui for-

mar part de les colles durant la 
Festa Major pot adreçar-se per 
correu electrònic a Saltats (sal-
tats.engrescada@gmail.com) 
o Volats (volats.engrescada@
gmail.com). - XAVI HERRERO

L’engreskada comença
a preparar la Festa Major

josé manuel jiménez (saltats), tamara Costa (Engreskada) i Aitor fernández (Volats).

COOPERACIó

Les Segones Jornades Solidàries de
la Llagosta estaran dedicades al Sàhara
El primer acte serà un videofòrum el 9 d’abril sobre la pel.lícula 
Laila, de Silvia Munt. El 23 d’abril, es farà una plantada simbòlica 
de flors solidàries a la plaça d’Antoni Baqué. El Centre Cultural 
acollirà una exposició sobre el poble sahrauí  i, el 9 i el 15 de maig, 
se celebraran xerrades a càrrec de l’entitat Daora, la Llagosta amb 
el Sàhara. Al llarg de l’any, es faran altres activitats.
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L’alcalde de la Llagosta, Alber-
to López, va participar el 22 
de març a Madrid a l’acte de 
lliurament dels 855 recursos 
d’inconstitucionalitat que han 
presentat la majoria dels ajun-
taments de Catalunya contra la 
Llei de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL). López, com 

a membre de l’executiva de 
l’Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM), formava part de la 
delegació catalana que va lliurar 
els recursos al registre del Con-
grés dels Diputats.
A la resta de l’Estat, han presen-
tat recurs d’inconstitucionalitat 
altres 700 ajuntaments i s’ha su-
perat el mínim necessari per po-

der fer-ho, que és de 1.200 mu-
nicipis que sumin en conjunt 7,3 
milions d’habitants. L’alcalde, 
Alberto López, va recordar els 
perjudicis que la LRSAL supo-
sa per al món local “perquè es 
tracta d’un atac frontal i una 
retallada sense precedents 
de les competències munici-
pals”. - XAVI HERRERO

L’alcalde presenta el recurs 
contra la reforma local

La Safa celebra el 50è

Acte de presentació dels recursos d’inconstitucionalitat contra la LRsAL, el 22 de març, a madrid.

DIA IntERnACIOnAL COntRA LA VIOLÈnCIA VERs LEs DOnEs

EnsEnyAmEnt

L’escola Joan
Maragall, pionera 
en l’ús dels escacs
L’escola Joan Maragall de la 
Llagosta ha estat un dels pri-
mers centres de tot Catalun-
ya a introduir l’ús dels escacs 
a l’assignatura de matemàti-
ques de primer de Primària. 
El curs passat, el Departament 
d’Ensenyament de la Generali-
tat va posar en marxa el pla pi-
lot Escacs a l’escola per valorar 
els beneficis que té aquest joc 
en l’aprenentatge de l’alumnat. 
Només onze col.legis de Ca-
talunya hi van participar, en-
tre ells el Joan Maragall, però 
aquest curs ja s’han adherit al 
programa 104 centres educa-
tius. - mARIOnA RAbAsA

CuLtuRA

Les festes de Sant 
Josep acaben amb 
bona participació
L’Ajuntament ha fet un balanç 
positiu del desenvolupament de 
la programació de les festes de 
Sant Josep. La representació al 
Centre Cultural de l’obra Ha-
ppy Birthday, Amy, de Nano-
cosmos Teatre, va posar el 29 
i 30 de març el punt final a les 
festes. Una dotzena d’activitats 
culturals, infantils, esportives, 
musicals i tallers mediam-
bientals han format part de la 
programació dissenyada per 
nombroses entitats locals i el 
Consistori. Els actes van co-
mençar el 15 de març amb la 
tradicional Fira d’en Pepet, del 
Racó d’Esplai Sant Josep. - X. H.

IguALtAt

Reivindicació i
cultura als actes 
del Dia de la Dona
Durant tot el mes de març, 
l’Ajuntament i una desena 
d’entitats van organitzar dife-
rents actes per commemorar el 
Dia internacional de la Dona. 
Enguany, la programació ha 
estat marcada, sobretot, per la 
reivindicació del dret a decidir 
sobre el propi cos. Des de la Re-
gidoria d’Igualtat, s’ha mostrat 
molta satisfacció perquè s’ha 
superat la participació prevista 
en actes com la Nit de les Do-
nes, que va reunir més de 180 
dones, i el 21è Concurs de Fo-
tografia del Foto-Club, que va 
rebre 119 imatges d’arreu de 
l’Estat. - m. R.
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interessades poden aportar les 
seves dades a l’Ajuntament tra-
vés del web www.llagosta.cat, 
per telèfon al 93 560 39 11 o 
anant a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania. L’Ajuntament de la 
Llagosta vol conèixer quina és 
la demanda abans d’iniciar el 
procés d’adjudicació.

La liquidació del pressupost 
municipal de 2013 es va tan-
car amb un saldo positiu de 
2.055 euros. Aquest va ser un 
dels punts de l’ordre del dia del 
ple ordinari del mes de març. 
L’equip de govern va indicar 
que així s’evitava entrar en un 
pla d’ajustament econòmic que 
podria suposar la supressió de 
serveis com l’escola bressol, el 
d’atenció a la dona o altres ser-
veis socials.
Al ple, es va aprovar per una-

nimitat la constitució i els esta-
tuts de l’associació de municipis 
de l’Eix de la riera de Caldes. A 
la sessió plenària, també es va 
declarar desert el procediment 
de contractació de la gestió del 
quiosc-bar del Parc Popular i 
l’inici del procediment nego-
ciat. PSC i PP es van abstenir, 
CiU va votar en contra i els 
membres de l’equip de govern 
(ICV-EUiA, CPLL i el regidor 
no adscrit José Luis Gutiérrez) 
ho van fer a favor.

El Ple també va aprovar un in-
crement del 0,3% de les tarifes 
per al 2014 dels serveis funera-
ris. CiU i PSC es van abstenir, el 
PP va votar en contra i l’equip 
de govern ho va fer a favor.
El compte d’explotació del curs 
passat de l’escola bressol Cucu-
tras, de prop de 70.000 euros 
menys del pressupostat, va ob-
tenir el suport de tots els grups 
polítics municipals, excepte 
el socialista, que va optar per 
l’abstenció. - XAVI HERRERO

el pressupost municipal
de 2013 es tanca en positiu

EL gOVERn LOCAL DónA A COnÈIXER AL PLE AquEstA DADA, quE EVItA LA IntERVEnCIó DE L’EstAt

Les segones Jornades Solidàries de la Llagos-
ta estaran dedicades enguany al poble sahrauí. 
L’Ajuntament i La Llagosta Solidària treballen 
en la preparació dels actes per sensibilitzar la 
població sobre la difícil situació que viuen els re-
fugiats sahrauís. Els responsables municipals ja 
han mantingut diferentes trobades amb la vin-
tena d’entitats que hi col.laboraran per impulsar 
i aprofundir el projecte. Els actes serviran per 
potenciar l’agermanament de la Llagosta amb la 
població sahrauí de Daora. - X. H.

Jornades Solidàries 
sobre el Sàhara

Bolquers i aliments 
per als infants

L’entitat Rems ha comprat bol-
quers i alimentació infantil per 
a famílies necessitades gràcies 
als mil euros que es van recap-
tar en el concert solidari de La 
Pringá el 15 de febrer.

sOLIDARItAt

Bon balanç de la 
Fira Medieval

L’activitat es va desenvolupar 
els dies 8 i 9 de març al passeig 
de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre i va comptar amb una 
gran presència de públic i de 
parades d’artesans.

CuLtuRA

sERVEIs bàsICs. El coordina-
dor nacional d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, Joan Herrera, 
i l’alcalde, Alberto López, van 
encetar el 20 de març a la Lla-
gosta la campanya El teu dret és 

bàsic, amb la qual ICV-EUiA vol 
defensar el subministrament 
dels serveis bàsics com l’aigua, 
el transport i l’energia a la ciu-
tadania amb problemes econò-
mics. - jOsé LuIs RODRíguEz

Alberto López i joan Herrera parlen amb veïns de la Llagosta.

jOAn HERRERA DEfEnsA A LA LLAgOstA ELs sERVEIs bàsICs

Un grup de 44 alumnes i pro-
fessors d’Itàlia, Polònia, la Re-
pública Txeca i Turquia van 
fer estada a la Llagosta al mes 
de març acollits per l’institut 
Marina i famílies d’estudiants 
locals, en el marc del programa 
Comenius, que té per objectiu 
reforçar la dimensió europea de 
l’educació i afavorir la coopera-
ció entre els centres. El 10 de 
març, es va fer a l’Ajuntament la 
recepció oficial amb la presèn-
cia de l’alcalde, Alberto López, i 
la directora de l’institut, Anabel  
Giménez. - X. H.

Més a prop d’europa
L’InstItut mARInA HA ACOLLIt ALumnEs I PROfEssORs PARtICIPAnts AL PROgRAmA COmEnIus

Alguns alumnes i professors, amb l’alcalde, a l’Ajuntament.

CuLtuRA

Cortés Bollo omple el Centre Cultural
Unes 250 persones van assistir el 21 de març al concert que va 
oferir Manuel Cortés Bollo al Centre Cultural. L’actuació formava 
part de les festes de Sant Josep i comptava amb la col.laboració de 
l’Ajuntament i de l’àrea juvenil de l’Asociación Rociera Andaluza.
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“Vam descobrir que a la
Llagosta hi ha molt de talent”

el regidor a prop 

Adelino
Macías

48 anys. Gestor
administratiu. Des 
de fa anys, és
membre de diverses 
entitats locals

-Quin és el lloc de la Llagosta 
que més li agrada?
-Tot el terme municipal. Però jo 
vaig néixer a la Vecasa i li tinc 
molt de carinyo a  un barri que 
ha importat i exportat molt de 
talent i que ha vist créixer la 
Llagosta cap als costats. Espe-
cialment a aquella zona que no 
té nom, que està entre el carrer 
del Progrés i la plaça de Cata-
lunya, on els meus pares van 
muntar una botiga als anys 70 i 
la van tancar ben entrada la dè-
cada dels 90.
-Vostè ja fa anys que és regi-
dor, com ha canviat la política 
en tot aquest temps?
-No és la política el que ha can-
viat, han canviat algunes mane-
res de fer política. Encara, per 
sort, hi ha molta gent que creu 
en la política amb majúscules i, 
desgraciadament, hi ha molta 

gent que creu en una política 
de mercat, en una política que 
no es fa al servei dels ciutadans, 
sinó al servei de les corpora-
cions econòmiques i financeres, 
i al servei d’aquest entramat 
d’organismes reguladors que 

mai se sap qui ha triat les per-
sones que els representa i que 
realment fan una política nefas-
ta per al conjunt de la societat. 
Quan se’ls demana que facin 
una política social, s’acaba fent 
política regressiva, mirant els 
seus beneficis.
-Que li falta al nostre muni-
cipi?
-Al nostre municipi li falten 
moltes coses, com a molts po-
bles del voltant de Barcelona. 
Però més que el que li falta, vull 
parlar del que tenim. Nosaltres 
tenim persones molt interes-
sants. Ara fa dos anys, fent un 
estudi de Promoció Econòmica, 
vam descobrir que a la Llagosta 
hi ha molt de talent, persones 
extraordinàriament qualifica-
des. Hem d’aprofitar aquest 
talent per fer créixer la nostra 
qualitat de vida. - XAVI HERRERO

Jo vaig néixer
a la Vecasa i
li tinc molt
de ‘carinyo’

no és la política 
el que ha canviat, 
ho han fet les
maneres de fer 
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PP
* gmpp@llagosta.cat

Cartipàs municipal

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

Alberto López Rodríguez
Alcalde
Jordi Alonso Fumadó
Regidor de Planificació urbanística, Habitatge i territori; 
de tecnologies de la informació, Comunicació i Atenció 
ciutadana, i de Recursos humans
Marta Melgar Hervás
Regidora d’Economia i Hisenda, medi ambient 
i sostenibilitat
Jesús Ríos Santos
Regidor de Cultura i Esports
Virginia Jiménez Pueyo
Regidora de Participació ciutadana, Polítiques 
d’igualtat, Educació i salut pública
Eva Miguel Guerrero
Regidora d’Acció social, joventut, Infància i Ciutadania

Mireia Egea Clotet

CiU
* gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Adelino Macías González 
Regidor de treball, Indústria i formació 
ocupacional, i de Cooperació i solidaritat

CPLL
* gmcpll@llagosta.cat

PSC
* gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

Antonio Rísquez Caballero, Raúl Valero Martínez, 
Vanessa Herrador Gerboles, Raúl López Martín, 
Antonia Illescas Martínez i Mariano García 
Cividanes

Jaume Bonallach Aguado

La piulada
La Jornada d’Atletisme ha sigut un èxit. 200 
nens i nenes practicant esport. Gràcies a la 
col·laboració del CE Fondistes #laLlagosta

rubén gómez ibáñez @RubenGomez21

J. L. Gutiérrez Mariné * gutierrezmjl@llagosta.cat
Regidor de Comerç i consum, de serveis 
municipals i de manteniment urbà
Javier Alcaraz Durán

NO ADSCRITS

AJUNTAMENT 93 560 39 11

porteS oBerteS

Avanza el mandato y con él la desdichada crisis que hace que las 
políticas de austeridad sean cada vez más insoportables para la 
sociedad en general y los ciudadanos en particular. La situación 
creada a partir de una estafa desproporcionada, gracias a las
políticas neoliberales que desregulaban los mercados y

favorecían la especulación, continua su avance con la 
misma complicidad de entonces. De esta manera se 
entiende que nos digan que no hay dinero para
sanidad, educación o servicios sociales y, en cambio,
sí que lo hay para rescatar bancos o autopistas a costa 
del dinero del contribuyente. Una delicada manera 
de socializar las pérdidas de estos negocios privados 
que cuando obtienen beneficios no los reparten entre 
aquellos que los hemos salvado de la quiebra.

Son situaciones que se dan gracias a aquellos que, al 
gobernar, piensan más en el mantenimiento del

sistema actual que en el bienestar de la sociedad,
dando la espalda a la auténtica necesidad: un cambio en 
las formas de gestionar lo público, tanto
económicamente, socialmente, políticamente, etc…

Una de las pruebas de estas políticas intransigentes con el 
ciudadano es la gestión que se ha hecho del agua en

Catalunya. Hace ahora poco más de una 
año que el Govern de la Generalitat decidió 
vender ATLL (Aigües Ter-Llobregat) a la
constructora Acciona. Al día siguiente de 

la venta, Acciona subió el precio del agua de 
manera desorbitada y todos los ciudadanos 
que nos abastecíamos de esa cuenca fluvial 
vimos incrementado el recibo. En La Llagosta, 
paramos el golpe. Conseguimos convencer a 
la Comissió de Preus de Catalunya (órgano 
vinculante de decisión de los precios del agua) 
para incrementar tan sólo un 2,9% el importe 
del recibo. Medidas como la extracción del 

Pou del Pessador o la conexión directa a la línea de ATLL nos permitieron plantarle 
cara a la elevada subida de precios propuesta.

Hoy, un año después, nos encontramos con un problema. Una sorprendente y rápida 
contaminación del Pou del Pessador, que nos impide extraer agua de él, y la negativa de 
Acciona a autorizar la conexión directa con la línea de ATLL, hace replantearnos las 
medidas que adoptamos hace un año. Políticas privatizadoras ejecutadas por la derecha, 
sea catalana o española, que no benefician al ciudadano. Y el gobierno de La Llagosta 
no está dispuesto a aceptar una subida en el recibo del agua que ahogue todavía más la 
maltrecha economía de las familias de nuestra población. Por tanto, trabajaremos para 
impedir que esa injusticia sea una realidad y no vamos a permanecer impasibles ante 
esta situación. Son situaciones difíciles que debemos gestionar con la cabeza fría y la 
seguridad de que, al final, el tiempo nos dará la razón.

Alberto López 
Alcalde de la Llagosta

no vamos a permanecer 
impasibles ante la
injusticia que supone
el incremento del recibo

eL preCio DeL AguA
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Ayuda al Sáhara

El objetivo de este escrito es 
presentar  el nuevo nombre de 
una entidad con muchos años 
ya de trayectoria a sus espal-
das.  ACAPS la Llagosta, a par-
tir de ahora se llama Daora, la 
Llagosta amb el Sàhara. Los 
motivos de este cambio unen la 
voluntad de que las dos pobla-
ciones hermanas, para las que 
hacemos de intermediarios, es-
tén también juntas en el nom-
bre de la asociación y porque 
estamos trabajando para darle 
un aire nuevo a la entidad que 
representamos.
Queremos agradecer que las se-
gundas jornadas solidarias, or-
ganizadas por el Ayuntamiento 
de La Llagosta, vayan  dedica-
das a la población saharaui y 
podamos aprovechar para ha-
cer nuestra labor más visible y 
dar a conocer al mayor número 
posible de personas la situación 
real y dramática en la que viven 
miles de personas en el Sáhara 
Occidental, donde no se cumple 
ni uno de los Derechos Huma-
nos. Para este proyecto se han 
mantenido ya diversas reunio-

nes con las entidades y escuelas 
de La Llagosta buscando su co-
laboración solidaria y su impli-
cación en el proyecto.
Fruto de esas reuniones y todas 
las mantenidas con el Ayunta-
miento, hay ya una serie de acti-
vidades calendarizadas durante 
todo el año y de las que se irá 
informando convenientemente. 
Desde videofórums en la Bi-
blioteca, el próximo miércoles 9 
de abril, pasando por exposicio-
nes fotográficas, conferencias, 
lecturas... y otras muchas acti-
vidades que irán surgiendo en 
el transcurso del año.
Dentro de todas estas activida-
des hay una que nos gusta es-
pecialmente: Una flor per cada 
mina. Es una actividad que con-
siste en que todas las personas 
que quieran, a título individual 
o colectivo, realicen flores de 
cualquier material (tela, pa-
pel,...). Todas esas flores serán 
llevadas al desierto y plantadas 
simbólicamente en terrenos 
plagados de minas antipersona 
para que, ojalá algún día, esas 
minas dejen de existir y solo 
existan las flores. Para este pro-
yecto contaremos con la cola-
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Aquí a la Llagosta cos-
ta molt, perquè la gent ve 
d’altres llocs. D’entendre’l, 
l’entenen, però parlar-lo els 
resulta molt difícil.

La veu del poble  Creu que als últims anys s’ha incrementat l’ús del català a la Llagosta?

LLuÏSA treSoLS
59 anys

Crec que no. Jo he fet un curs 
per a adults i, quan estic amb 
gent catalana, el parlo, però 
conec molta gent que ha fet 
el curs que no ho fa.

M. ÁngeLeS SAnMArtÍn
62 anys

Penso que sí. De cara a tro-
bar feina, la gent s’espavila 
a aprendre idiomes, entre 
ells, el català. Es nota al dia 
a dia.

MontSe uCeDA
39 anys

No. Diuen que no deixem 
parlar en castellà. No és 
veritat. He vist nois que, al 
sortir de l’escola, parlen en 
castellà automàticament.

MAneL ViLLArongA
79 anys

No ho crec. A mi no em 
van deixar estudiar el cata-
là a l’escola, però m’hagués 
agradat  aprendre’l. A mol-
ta gent gran li passa igual.

tereSA pArDo
85 anys

Cartes 
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temps de memòria

Carrer del progrés. Finals de la dècada dels anys 60 del segle XX
La fotografia s’ubica a l’actual carrer del Progrés (nom que rep des de la dècada de 1970), que actual-
ment separa el grup d’habitatges de Vecasa dels de la Concòrdia. Al fons, hi ha l’avenida de la Paz (ara,  
avinguda del Primer de Maig). Abans, el carrer era l’espai per als jocs, com es pot observar amb aquest 
grup de noies saltant a corda.

Fotografia cedida per Jordi Romero a l’Arxiu municipal de la Llagosta

boración de un artista saharaui, 
que además es  el encargado de 
llevar las flores al desierto.
Esperamos que este proyecto 
sirva para que cada día haya 
más personas conocedoras de 
las condiciones infrahumanas 
en las que se encuentra el pue-

blo saharaui, un pueblo hospi-
talario, digno y que sólo busca 
recuperar la tierra que un día 
le fue arrebatada y para el que 
ya no existen titulares en las 
noticias después de 40 años de 
vivir en esa situación. Una in-
justicia para la que esperamos 

que la comunidad internacional 
encuentre una solución. Para 
contactar con nosotros, nuestra 
dirección electrónica es: daora.
llagosta@gmail.com.

Daora, la Llagosta
amb el  Sàhara
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Los medios oficiales del 
Ayuntamiento han informa-
do que el presupuesto 2013 
se cerró con un superávit 
de poco más de 2.000 eu-
ros. Pero hay una informa-
ción que hasta ahora nadie 
ha publicado. Hace medio 
año, el 18 de septiembre de 
2013, se firmó un decreto 
de alcaldía para solicitar al 
banco BBVA un crédito de 
600.000 euros (100 millo-
nes de las antiguas pesetas). 
Con ese dinero hicieron 
frente a una parte de las fac-
turas y los gastos corrien-
tes que debían: suministros, 
materiales, proveedores, ac-
tividades, etc...
Sin embargo, durante 2013, 
el Ayuntamiento no devol-
vió al banco ni un euro de 
ese préstamo. Es decir, al 
acabar el año el Ayunta-
miento seguía debiendo esa 

misma cantidad. Simple-
mente, los 600.000 euros de 
facturas pendientes se ha-
bían transformado en deuda 
con el banco y su pago que-
dó diferido de un año al otro.
Esta maniobra ha permiti-
do liquidar el último presu-
puesto con un escaso supe-
rávit de 2.055 euros. Pero es 
un superávit formal y sobre 
el papel, a costa de empujar 
al 2014 el déficit real del 
2013. No es una cifra peque-
ña. Son 600.000 euros... más 
intereses.

La última reforma llevada 
a cabo por el gobierno cen-
tral, la famosa LRSAL, se 
aprovecha de la dramática 
situación actual para modi-
ficar la estructura de las ad-
ministraciones locales con 
la excusa de la sostenibili-
dad económica, poniendo 
en grave peligro los servi-
cios municipales, algunos 
de ellos tan básicos como 
las guarderías municiples, 

las escuelas de música, de 
adultos, la sanidad o la aten-
ción a la mujer. En cuanto a 
los servicios sociales, que-
darán afectados servicios de 
primer nivel de atención. A 
modo de ejemplo, el Ayun-
tamiento no podrá dar ayu-
das a personas en riesgo de 
exclusión social, pudiendo 
atender únicamente situa-
ciones de emergencia. Esta 
es una ley que obliga a los 
ciudadanos a desplazarse a 
otras administraciones para 
realizar los trámites que 
ahora pueden hacer en su 
municipio, perdiendo así in-
mediatez. Una de las bases 
para conseguir superar la 
crisis en la que se encuen-
tra el Estado del Bienestar 
es trabajar desde la proxi-
midad y los ayuntamientos 
son los mejor preparados 
para ofrecer este tipo de 
servicios,  en materia social, 
de educación y de salud.

El consenso fue posible és 
l’epitafi d’un home, Adolfo 
Suárez, que venia del falan-
gisme però que va ser qui va 
reinstaurar la Generalitat 
de Catalunya, que va facili-
tar que Tarradelles tornés 
i amb qui es va aprovar el 
primer Estatut. Un home 
que va passar del Régimen 
a possibilitar la democràcia 
perquè “va mirar de cara, es 
va esforçar i no va defugir 
els problemes” (paraules del 
president Mas).
Amb ell sembla que desapa-
regui una part important 
del significat de democràcia. 
Suárez, de qui ara tothom se 
n’omple la boca i de qui ara 
tothom era company, admi-
rador, i a qui avui tothom 
reivindica, se’n va quan un 
govern democràtic es nega a 
escoltar, parlar, a voler veu-
re que té un gran problema: 
no sap què és la democràcia.
L’home que va treballar 
per fer-la possible ens deixa 

la mateixa setmana que el 
Tribunal Constitucional 
tomba la declaració de sobi-
rania del Parlament de Ca-
talunya i quan un sindicat, 
Manos limpias, (amb què 
se les neteja?) denuncia la 
pacífica ANC. Sembla que 
no es vulgui el consens tot 
i que ens hi juguem el futur. 
Més val parlar menys i que 
n’aprenguin.

Este mes de marzo, España 
perdió con el fallecimiento 
de Adolfo Suárez, una par-
te viva de su mejor historia. 
Algunos han querido des-
prestigiarle: que si fue mi-
nistro de Franco, que si la 
Constitución, que si la tran-
sición... Pero Suárez pasó a 
España del blanco y negro 

al color. Seguramente, si 
Colón no hubiera descu-
bierto América, lo hubiera 
hecho cualquier otro más 
tarde. Pero el mérito lo tie-
ne Colón. Y todos los regí-
menes dictatoriales los fini-
quita alguien que estaba en 
el régimen anterior. Hugo 
Chávez era comandante 
con el dictador Carlos An-
drés Pérez. Pues lo mismo 
Suárez. Sin él, sin la figu-
ra necesaria de un político 
sencillo, honesto, trabaja-
dor y que valoraba los inte-
rés generales por encima de 
los del partido, no hubiéra-
mos tenido democracia, ni 
Constitución, ni Generali-
tat, ni Partido Comunista. 
Al menos en aquel periodo 
histórico.
En nuestro pueblo, parece 
que no somos de homena-
jear a los políticos de ca-
lado, pero el pueblo no es 
tonto. Sabe muy bien lo que 
algunos hacen por el pue-
blo.
Gracias, presidente.

La política tiene que estar al 
servicio de los ciudadanos y 
no al revés. Esto que pare-
ce tan sencillo no es lo que 
está sucediendo. La política 
(o mejor dicho, los políticos) 
no está al servicio de las 
personas. Desgraciadamen-
te, los beneficiarios reales 
de las acciones y omisiones 
de muchos políticos son una 
maraña de empresas cuyos 
propietarios, aparentemen-
te, no tienen ni nombre ni 
apellidos. También son be-
neficiarios ese cúmulo de 
altos funcionarios que for-
man parte de un entramado 
de organismos muy opacos. 
Muchos de ellos se han ve-
nido a llamar Órganos Re-
guladores.

La política, cuando es más 
necesaria que nunca, se des-
vanece. Emergen mensaje-
ros del miedo que nos dicen 
que ahora tocan otras for-
mas de hacer las cosas. Que 
la política está muerta. Esos 
mensajeros sólo quieren 
que tengamos miedo, que 
no defendamos nuestros 
derechos, que nos dejemos 
privatizar.
Menos mal que otras perso-
nas tienen claro que la Ad-
ministración es propiedad 
de los ciudadanos y traba-
jan con esa premisa. Vamos, 
que la política ciudadana si-
gue viva y coleando.
¡Hay esperanza!

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Convergència i Unió Partit Popular Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta

pAgo
DiFeriDo

SerViCioS
púBLiCoS
en peLigro

hoy, eL
ConSenSo
no eS poSiBLe

eSpAñA pierDe 
AL LuChADor De 
LA DeMoCrACiA

AL SerViCio
De LoS
CiuDADAnoS

600.000 € de
gastos del 2013
han pasado como 
deuda al 2014

La reforma local 
pone en peligro 
servicios básicos 
para la ciudadanía

Un exfalangista 
més obert de
mires que els que 
avui governen

Un político
sencillo,
honesto y
trabajador

La política
ciudadana
sigue viva y
coleando
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El Joventut Handbol i el
Club Esportiu la Llagosta
són campions d’hivern

E l 
J o -

ventut Handbol i el Club Esportiu la Lla-
gosta van aconseguir acabar la primera 

volta com a campions d’hivern de les seves respectives lligues. Els 
d’handbol, a la Tercera Catalana Preferent al grup B i els de futbol, 
a la Quarta Catalana grup 9. Assolir el campionat d’hivern no és 
cap títol, però sí una menció d’honor després de signar la primera 
volta de les seves respectives competicions.
El CE la Llagosta va assolir el campionat d’hivern a falta d’una 
jornada per arribar a l’equador de la lliga, després de guanyar 3 
a 2 el Ponent al Camp municipal Joan Gelabert. Una jornada des-
prés, va acabar la primera volta com a líder amb 37 punts amb 12 
victòries, un empat i cap derrota.
Pel que fa al JH la Llagosta, va aconseguir el títol honorífic a 
l’última jornada de la primera volta, després de guanyar a la pista 

Una medalla de plata en el re-
lleu de 4x200 metres llisos, 
un vuitè lloc en els 60 metres 
llisos i arribar a les semifinals 
dels 200 metres llisos. Aques-
ta ha estat la maleta plena que 
l’atleta Sònia Bocanegra s’ha 
emportat cap a la Llagosta de la 
seva participació en el Mundial 
d’Atletisme de pista coberta de 
veterans, que es va disputar del 
24 al 30 de març a la ciutat de 
Budapest, a Hongria.
La medalla de plata a la prova 
del relleu de 4x200 metres es 
va assolir en una final a dues 
sèries en la qual el combinat 
de la selecció espanyola va ser 
només superat per la gran favo-
rita, Gran Bretanya. Espanya 
va guanyar la seva sèrie amb un 
temps d’un minut, 46 segons 
i 69 mil.lèsimes, que, a banda 
de donar la medalla de plata, 
va significar el nou rècord es-
panyol. El combinat dels Estats 
Units va completar el podi.
L’èxit al Mundial d’Atletisme 
de veterans de Sònia Bocanegra 
significa la culminació d’una 
gran temporada plena de podis, 

L’AtLEtA LOCAL HA PARtICIPAt AL munDIAL AtLEtIsmE DE VEtERAns, quE s’HA DIsPutAt A buDAPEst (HOngRIA)

Sònia Bocanegra,
subcampiona
del món del relleu
4x200 metres

sònia bocanegra, amb la medalla de plata a l’estadi de budapest.

AtLEtIsmE

Diumenge, 
‘Els 10 de
la Llagosta’
La cursa popular Els 10 de la 
Llagosta ha esgotat inscripcions 
un any més. Un total de 1.100 
corredors prendran part diu-
menge 6 d’abril en la 27a edició 
de la prova, que enguany serà 
el Campionat de Catalunya de 
10 quilòmetres de la Federació 
Catalana d’Atletisme. La cursa, 
organitzada pel Club Esportiu 
Fondistes la Llagosta, comp-
tarà amb més de 200 corredors 
federats i amb atletes campions 
de Catalunya i Espanya, com 
Benito Ojeda o Meritxell Cal-
duch. A més, per a aquesta edi-
ció de la prova s’estrena un re-
corregut que passarà pel centre 
del poble i evitarà la pujada del 
Complex Esportiu Municipal 
El Turó. - j. L. R.

juDO

Daniel Buendía, 
campió de
Catalunya
Daniel Buendía, del Gimnàs la 
Llagosta, s’ha proclamat cam-
pió de Catalunya absolut de 
judo en la categoria de menys 
de 100 quilos. El Gimnàs ha su-
mat una segona medalla amb el 
tercer lloc d’Andrei Ivancea en 
menys de 90 quilos.

LA nEDADORA DE sInCROnItzADA PERtAny AL CLub nAtACIó gRAnOLLERs

La nedadora Aurora García s’ha 
proclamat campiona d’Espanya 
d’hivern de natació sincronit-
zada per equips, a la categoria 
infantil, amb el Club Natació 
Granollers. El 15è Campio-
nat d’Espanya aleví i infantil 
d’hivern va tenir lloc els dies 14 
i 15 de març a la piscina Sant 
Jordi de Barcelona i va ser or-
ganitzat per la Real Federació 

Espanyola de Natació i el Club 
Natació Granollers.
El combinat infantil A de 
l’entitat vallesana, on com-
peteix la llagostenca Aurora 
García, va prendre part en pe-
núltima posició de sortida i van 
protagonitzar una recent estre-
nada coreografia de Madonna, 
que va ser més que suficient per 
guanyar l’or en el campionat 

Aurora garcía,
campiona d’espanya

estatal infantil amb una pun-
tuació de 78,1668; gairebé tres 
punts més que les segones clas-
sificades, el Club Natació Ka-
llipolis; i quatre punts més que 
l’equip infantil B del Grano-
llers. D’aquesta manera, García 
va guanyar el campionat estatal 
d’hivern infantil a la categoria 
de combos rutina lliure, com 
anteriorment ho havia aconse-
guit en la categoria aleví.
A més, Aurora García també 
es va proclamar campiona amb 
l’infantil A del CN Granollers 
al Campionat de Catalunya, que 
va tenir lloc el 23 de febrer a 
Banyoles. - j. L. R.

com ara al Campionat de Cata-
lunya amb dues medalles d’or 
als 60 metres llisos (assolint el 
rècord català) i als 200 metres 
llisos; i al Campionat d’Espanya 
amb un subcampionat a 60 me-
tres i un tercer lloc als 200 me-
tres.  - jOsé LuIs RODRíguEz
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El sènior masculí del Joventut 
Handbol la Llagosta ha pujat a 
la Segona Catalana. Els llagos-
tencs van certificar l’ascens el 
dissabte 8 de març després de 
guanyar l’Handbol Terrassa B 
per 34 gols a 16 durant el par-
tit disputat al pavelló municipal 
Antonio García Robledo.
El poliesportiu es va omplir de 
gom a gom per veure l’ascens 

ELs LLAgOstEnCs VAn AssOLIR L’AsCEns quAn EnCARA fALtAVEn sIs jORnADEs DE LLIgA

el Joventut handbol puja
a la Segona Catalana

històric del conjunt dirigit per 
Luis Canalejas. Els de la Lla-
gosta van dominar de principi 
a fi i a la mitja part l’ambient 
ja era festiu a la grada amb un 
marcador a favor de 20 gols a 
8. A la segona part, el sènior 
masculí no va baixar la seva in-
tensitat i no va donar cap opció 
al rival egarenc fins arribar al 
resultat final amb un avantatge 

El sènior masculí del joventut Handbol la Llagosta.

futbOL

CE la Llagosta i
Viejas Glorias,
a prop del títol
El CE la Llagosta i el CD Vie-
jas Glorias estan més a prop 
d’aconseguir el títol de lliga de 
les seves competicions. El con-
junt amateur del CE la Llagosta 
lidera la Quarta Catalana (grup 
9) i, a falta de sis jornades per 
acabar el campionat, treu qua-
tre punts de marge al segon, el 
Llinars; i sis al tercer, el Bigues. 
Pel que fa al Viejas Glorias, és 
líder a falta de sis jornades per 
acabar i un amb partit menys. 
Els veterans tenen un marge 
de sis punts sobre el segon, la 
Planada, amb un partit menys; 
i set sobre el tercer, el Joan 
XXIII. - j. L. R.

futbOL sALA

La Concòrdia 
guanya a casa cinc 
mesos després
El sènior femení del CD la 
Concòrdia ha tornat a guan-
yar com a local després de cinc 
mesos. Les llagostenques de 
Tati Torres es van imposar per 
un gol a zero al CFS Martore-
lles el 15 de març. La victòria  
va permetre trencar una dinà-
mica negativa de resultats. Tot 
i això, a falta de quatre jornades 
per acabar, estan a quatre punts 
del descens. Pel que fa al FS 
Unión Llagostense, ha salvat la 
categoria de Primera Territo-
rial; mentre que el segon equip 
ocupa llocs d’ascens a falta de 
dues jornades a la Segona Te-
rritorial. - j. L. R.

HAnDbOL

El Vallag, fora 
dels llocs de
promoció d’ascens
Les cinc derrotes consecutives 
de l’Handbol Club Vallag a la 
Segona Catalana (grup A) han 
provocat que el conjunt lla-
gostenc baixi fins a la novena 
posició de la classificació amb 
22 punts. Els partits perduts 
contra Castelldefels, les Fran-
queses, Palafrugell, Barberà 
i Fornells han allunyat als de 
la Llagosta de les posicions de 
promoció d’ascens a falta de 
tres jornades per acabar la lliga. 
Tot i això, la promoció (es juga 
del segon al cinquè classificat) 
està a un punt, però davant del 
Vallag hi han tres equips més 
en millor posició. - j. L. R.

de 18 gols. En acabar el partit, 
els jugadors van celebrar amb 
l’afició llagostenca l’ascens, que 
es va assolir quan encara falta-
ven sis jornades per acabar la 
fase regular del grup B de la 
Tercera Catalana Preferent. 
Aquest ascens va ser mate-
màtic, ja que el marge a la taula 
amb el quart classificat, precisa-
ment l’Handbol Terrassa B, era 
de 13 punts i, com que aquesta 
temporada els tres primers de 
grup pugen de categoria, el Jo-
ventut Handbol la Llagosta es 
va garantir l’ascens a la Segona 
Catalana.
Ara, els llagostencs tenen com a 
principal objectiu ser campions 
del seu grup de Tercera Catala-
na Preferent. El Joventut Han-
dbol la Llagosta està en el grup 
B i vol acabar com a primer 
classificat perquè, d’aquesta 
manera, quan s’unifiquin els 
sis equips que pugen dels dos 
grups en la següent fase, els 
llagostencs volen ser campions 
absoluts. - jOsé LuIs RODRíguEz
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telèfons d’interès

Ajuntament  93 560 39 11

Biblioteca  93 545 15 41

Bombers  112

Can Pelegrí  93 545 15 40

CAP la Llagosta  93 574 98 10   

         Urgències  93 574 92 66

Casal d’Avis  93 574 27 46

Casal Infantil  93 574 29 19

CatSalut Respon  061

CEM El Turó  93 545 15 50

Centre Cultural  93 545 15 60

Deixalleria  93 544 85 81

emergències  112

Escola de Música  93 545 15 40

Mossos d’esquadra 112

OAC  93 560 39 11

policia Local  93 574 08 08

Ràdio la Llagosta  93 545 15 43

Sorea (aigua)  93 574 27 68

Taxis  93 560 33 63 dia 

 630 88 12 50 nit

Abril
EXPOSICIÓ CONCURS DE FOTO-

GRAFIA DIA INTERNACIONAL DE 

LA DONA Fins al 22 d’abril, de 18 a 20 

h, al Centre Cultural

EXPOSICIÓ ‘CONÈIXER L’OBRA 

DE MERCÈ RODOREDA’ Fins al 24 

d’abril, a Can Pelegrí (Biblioteca)

5 I dissabte
INTERCANVI CULTURAL amb el 

Centro cultural andaluz Perro de Pa-

terna (Barcelona) i els quadres de ball 

de la Casa de Andalucía. de la Llagosta 

(Azahar, Al Alba i Meritxell). A les 20 h, 

al Centre Cultural

9 I dimecres
L’HORA DEL CONTE amb Puri Orte-

ga. A les 18.30 h, al Centre Cultural i 

Juvenil Can Pelegrí (Biblioteca de la 

Llagosta)

10 I dijous
ACTIVITAT DE PASQUA Els nens i les 

nenes, amb les seves famílies, podran 

decorar ous amb tècniques variades i 

originals. (Cal inscripció prèvia: 93 574 

29 19 o casal.infantil@llagosta.cat). De 

les 17.30 a 19 h, a l’avinguda de l’Onze 

de Setembre (Casal Infantil)

12 I diumenge
TEATRE Los viejos no deben enamo-

rarse, d’Alfonso Rodríguez Castelao. A 

càrrec de la Compañia Anduriña da AC 

Galega Rosalía de Castro de Cornellà. 

A les 19 h, al Centre Cultural. Les invi-

tacions per assistir-hi es poden recollir 

a la seu de l’Agrupación Cultural Gale-

ga Alborada de la Llagosta

16 I dimecres
HOMENATGE A MERCÈ RODOREDA 

Lectura de textos de l’escriptora. A les 

16 h, al Centre Cultural i Juvenil Can 

Pelegrí. (Biblioteca de la Llagosta, amb 

la col·laboració de l’O� cina de Català 

de la Llagosta)

17 I dijous
CAPTACIÓ DE SANG De 17 a 21 h, hi 

haurà instal·lada a la plaça d’Antoni Ba-

qué la unitat mòbil del Banc de Sang 

i Teixits

20 I diumenge
23È APLEC DE LA SARDANA amb 

les cobles La Principal de Llobregat, 

Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Gi-

rona. A les 16 h, al Parc Popular. En cas 

de pluja: Poliesportiu Antonio García 

Robledo. (Agrupació Sardanista)

23 I dimecres
DIADA DE SANT JORDI Podeu con-

sultar el programa d’activitats a la pà-

gina 11 d’aquest informatiu

26 I dissabte
FERIA DE ABRIL El dissabte 26 

d’abril, a partir de les 21 h, i el diumen-

ge 27, a partir de les 11 h, a la seu de 

l’Asociación Rociera Andaluza de la Lla-

gosta (carrer de Girona, 6)

TALLER DE FLORS PRENSADES 

A càrrec de Conchi Fernández. A les 

11.30 h, a la Biblioteca

27 I diumenge
SEGONA FIRA D’ADOPCIONS DE 

GOSSOS De 10 a 14 h, al Parc Popular 

(HelpGuau)

38A BALLADA DE GITANES DE LA 

LLAGOSTA A les 11.15 h, a l’avinguda 

de l’Onze de Setembre (Grup de Ball 

de Gitanes de la Llagosta)

29 I dimarts
XERRADA amb l’escriptora de Parau-

les emmetzinades, Maite Carranza. 

A les 18.30 h, al Centre de Formació 

d’Adults de la Llagosta

30 I dimecres
XERRADA-TALLER Biorespiració: 

exercicis per a la nova era. A càrrec de 

Enrique Cancio, terapeuta craneosa-

cral i instructor de biorespiració. A les 

16 h, a Can Pelegrí. (Biblioteca)

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS A 

Agenda
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Farmàcies 
de guàrdia

Botet nADAL
Primer de Maig, 28 (93 560 04 50)
CArrerAS ArBAt
Antoni Baqué, 3 (93 560 27 04)
CALVo SÁnCheZ
Concòrdia, 1 (93 560 18 16)

4-10 abril CArrerAS ArBAt
11-16 abril CALVo SÁnCheZ
17-24 abril Botet nADAL
25 abr.-1 maig CArrerAS ArBAt
2-8 maig CALVo SÁnCheZ
9-15 maig Botet nADAL
16-22 maig CArrerAS ArBAt
23-29 maig CALVo SÁnCheZ
30 maig-5 juny Botet nADAL
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reunions 
de la pAh
TOTS ELS DILLUNS 
de 18.30 a 20.30 hores 
Al Centre Cultural i Juvenil 
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

càrrec de Cristina García. A les 18.30 

h, a la Biblioteca

Maig

3 I dissabte
IV TORNEIG D’ESCACS De 9 a 14 h, 

al Centre Cultural (AMPA Gilpe)

ESPECTACLE INFANTIL CLOWN & 

MAGIC” amb l’actuació del clown 

Bobombin i la màgia de Killin Mag. 

Entrades a la venda (al preu de qua-

tre euros) a Perruqueria Melgar, Àrea 

Distribucions i Prevanz Matas. A les 

19 h, al Centre Cultural (Organitza: La 

Llagosta + Activa)

7 I dimecres
CLUB DE LECTURA I TERTÚLIA amb 

l’autor de Cuentos de mi pobre gente, 

Venancio Martínez. A les 16 h, a Can 

Pelegrí (Biblioteca de la Llagosta)

L’HORA DEL CONTE amb Puri Orte-

ga. A les 18.30 h, al Centre Cultural 

i Juvenil Can Pelegrí (Biblioteca de la 

Llagosta)

Tallers de la Biblioteca

taller de contes
A càrrec de Conchi Fernández
A partir de l’1 d’abril
Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h
A la sala polivalent de Can Pelegrí

taller de teràpies alternatives
Automassatge, a càrrec de Maria Bar-
mentlo
A partir de l’1 d’abril
Tots els dimarts, de 16 a 17 h
A la sala d’exposicions de Can Pelegrí

taller de dol
A càrrec d’Eva Villanueva
Divendres 11 i 25 d’abril i 9 de maig, 
de 10 a 12 h
A la sala polivalent de Can Pelegrí

Dimecres 9 d’abril, 
a les 16 h
Videofòrum Laia, 
de Sílvia Munt, 
a Can Pelegrí

Dimecres 23 d’abril, 
durant tot el dia
Plantada simbòlica de fl ors solidàries a la plaça 
d’Antoni Baqué

Divendres 25 d’abril, a les 20 h
Inauguració de l’exposició saharauis, imágenes 
de un pueblo en el olvido Cedida per l’Associació Al-
Haima, amb fotogra� es de Lluís Rodríguez. Presenta-
ció de l’exposició a càrrec de l’Associació Al-Haima. Al 
Centre Cultural (Exposició: del 25 d’abril al 14 de maig)

Dijous 8 de maig, a les 17 h
Visita guiada a l’exposició saharauis, imágenes de 
un pueblo en el olvido a càrrec de l’entitat Daora, la 
Llagosta amb el Sàhara. Al Centre Cultural

Divendres 9 de maig, a les 19 h
Xerrada: Art i drets humans. El mur de la vergonya 
a càrrec de l’entitat Daora, la Llagosta amb el Sàhara 
i de Moulud Yeslem, artista sahrauí. al Centre Cultural

Dijous 15 de maig, a les 17 h
Xerrada: ser gran al sàhara a càrrec de l’entitat 
Daora, la Llagosta amb el Sàhara. Al Casal d’Avis

Concurs de Cante 
Jondo

Dissabte 8 de juny, a partir 
de les 19 h
Final i entrega de premis del 
Concurs de Cante Jondo de 
la Casa de Andalucía
Al Centre Cultural
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”

el concert solidari 
ha estat una gran 
experiència
humana i de grup

-Per què us dieu La Pringá?
-Abans de ser La Pringá ens 
deiem Negra Calaña. Alguns 
dels que hi tocàvem llavors 
vàrem decidir muntar un nou 
grup. Nosaltres fem una mica 
de blues, rock, reggae, rumba, 
flamenc... i, tot plegat, és com la 
barreja del tradicional puchero 
andalús, la pringá. D’aquí ve el 
nom del grup.
-Com va sorgir la idea de fer 
un concert benèfic per als in-
fants de les famílies necessi-
tades de la Llagosta?
-Ja feia un temps que teníem 
la idea de fer alguna actua-
ció solidària. Primer vàrem 
pensar a fer un concert en su-
port d’alguna persona malal-
ta, però, coordinats amb l’àrea 
d’Acció Social de l’Ajuntament 
i l’entitat Rems, vàrem veure 
més adient fer-ho a benefici dels 
infants. Es van aconseguir uns 
mil euros, que s’han destinat a 
comprar bolquers i aliments per 
als nens i nenes de les famílies 
més necessitades de la Llagos-
ta. Aquest és un col.lectiu que 

pateix d’una forma molt més 
crua la crisi. No podem deixar 
de banda els infants.
-Com ha estat l’experiència?
-Al principi teníem dubtes de 
com sortiria tot plegat. Si tot 
el treball i l’esforç que estavem 
fent serviria per a alguna cosa, 
si la gent respondria a la nos-
tra crida, però, al final, la re-
compensa és molt gran. No la 
recompensa de la resposta de la 
gent durant el concert, sinó la 
resposta de les persones quan 
els lliures els ajuts que s’han 
aconseguit gràcies a la recapta-
ció del concert. Rems està fent 
una molt bona tasca social a la 
Llagosta. I s’ha de valorar.
-Penseu repetir?
-Sí, tard o d’hora tornarem a 
fer alguna actuació benèfica. És 
una experiència molt enriqui-
dora des del punt de vista humà 
i de grup. Ara volem enregis-
trar el nostre primer disc. És un 
projecte que per a La Pringá és, 
ara per ara, prioritari. Però no 
ens pensem oblidar de la gent 
necessitada.

Fem poble

 Rubén Calvillo
Percussionista del grup local La Pringá. 25 anys.
Autodidacta musical. Va perfeccionar la tècnica 
dels bongos i el ‘cajón flamenco’ tocant amb els amics 
a les voreres dels carrers del polígon de la Llagosta

“
-Les lletres de les vostres 
cançons són principalment 
alegres. És el que ens cal en 
aquests temps de crisi?
-Sí, l’alegria és important. Ens 
hem de quedar amb la part po-
sitiva de les coses. Als nostres 
concerts, la gent s’ho passa bé. 
A nosaltres ens arriba aquesta 
sensació i, així, ens ho passem 
millor que ells.
-Com veus el panorama ac-
tual de la música?
-Molt complicat. Les sales po-
sen molts problemes per actuar 
si no ets un grup mínimament 
reconegut. Alguns locals fins i 
tot et demanen diners per ac-
tuar. No es pot viure de la músi-
ca sense un bon padrí.
-Quines són les vostres prin-
cipals influències?
-El nostre estil cada vegada es 
porta més, està més de moda. 
Melendi, Estopa, Los Delin-
cuentes... Tenim moltes in-
fluències perquè toquem una 
barreja de molts estils. Perso-
nalment, Los Delincuentes són 
un referent. He tingut el plaer 

de coneixe’ls aquest mes i fa uns 
anys van tocar a la Llagosta.
-Per on passa el futur de La 
Pringá?
-El nostre principal repte més 
immediat és enregistrar un disc. 
Ara només disposem d’una ma-
queta i volem fer realitat el nos-
tre gran somni, que és enregis-
trar el disc, però cal molt treball 
i diners. El món de la música és 
car i cal fer un esforç constant 
per arribar allà on vols.
-Quan fareu una altra actua-
ció a la Llagosta? Per Festa 
Major?
-Això ja és cosa de l’Ajuntament. 
Crec que de l’any passat tots 
vàrem quedar molt contents. 
L’actuació va ser la nit del di-
vendres i això va ser una sort 
perquè els concerts del dissa-
bte es van haver de suspendre 
a causa de la pluja. Quan veus 
més de mil persones seguint les 
cançons que estàs tocant, sents 
com una sensació de vertigen 
impressionant. Hi ha molta 
gent de la Llagosta que ens se-
gueix allà on toquem.

rems està fent 
una gran tasca 
social a
la Llagosta

el nostre repte 
més immediat
és enregistrar
un disc

per Pere Damián

foto: miguel garcía
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