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3 L’Ajuntament

aprova el
pressupost 2014

L’import total serà de
9.760.000 euros, uns
200.000 menys que al
2013 a causa de la
caiguda de subvencions

12 Omar Oughzif

guanya ‘Els 10
de la Llagosta’

VINT

el parc popular, escenari de
la primera Biennal d’Art urbà
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CULTURA URBANA DEL 22 aL 25 DE MaIG, La LLaGOSta aCULL DIFEREntS aCtIvItatS, MOStRES I taLLERS D’aRt aL CaRRER

Retrat de Carmen amaya, de l’artista andrea Michaelsson aka BtOy en col·laboració amb Uriginal. El Clot, Barcelona, 2013.
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Més de 40 dels principals creadors d’art
al carrer plasmaran les seves obres a
les parets del parc durant quatre dies

El programa d’activitats es complementa
amb exhibicions d’skate, projeccions
de cinema i tallers d’aprenentatge
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L’Ajuntament aprova un pressupost
de 9,7 milions d’euros per al 2014
L‘Ajuntament de la Llagosta va aprovar el 5 de maig durant un ple extraordinari el
pressupost municipal de 2014, que serà de 9.760.000 euros. El punt va comptar amb el
vot a favor dels vuit regidors de l’Equip de Govern (ICV-EUiA, CPLL i l’edil no adscrit, José
Luis Gutiérrez), mentre que els grups del PSC i PP, a l’oposició, van votar en contra

i de la Diputació”, va afegir.
El pressupost també inclou els
comptes de l’empresa pública
Sòl i Patrimoni, amb un import
de gairebé 735.000 euros.
Antonio Rísquez, del grup socialista, va explicar que votaven
en contra perquè s’havien incorporar dins del pressupost els
comptes de l’empresa pública
Sòl i Patrimoni i perquè es presentava tard. El portaveu del
grup d’ICV-EUiA, Jordi Alonso, va criticar la dificultat que
tenen les administracions locals
des del govern central de Madrid i va defensar el pressupost
per la seva aposta social.
El regidor popular, Jaume Bonallach, també va criticar que

s’haguessin inclòs dins del
pressupost els comptes de Sòl
i Patrimoni, mentre que l’edil
de CPLL, Adelino Macías, va
agrair l’esforç de l’Equip de
Govern per tirar endavant un
pressupost realista.
Aquest any, l’Ajuntament sortirà ja del pla de sanejament econòmic en el qual estava immers
des de finals de l’any 2009. Segons l’Equip de Govern, l’any
passat ja es van complir les condicions per sortir-ne, però van
decidir esperar un any més.
El Ple també va aprovar per
unanimitat la congelació de
les tarifes de l’Escola Bressol
municipal Cucutras per al curs
2014/15. - JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

205.000 euros per A inversions

El pressupost municipal de
2014 es redueix d’uns 200.000
euros respecte a l’any passat a causa de la davallada en
subvencions i transferències
d’altres administracions. La
regidora d’Economia i Hisen-

da, Marta Melgar, va indicar
que la reducció d’ingressos
“ha condicionat que no s’hagi presentat abans per a la
seva aprovació”. Tot i aquesta disminució en el pressupost,
l’Equip de Govern mantindrà

les partides dedicades a Acció
Social, Serveis a les persones i
Ocupació, que suposen un 20%
del total, segons va explicar
Melgar. “Aquest any, hi haurà més plans d’ocupació que
provenen de la Generalitat

En el capítol d’inversions del pressupost municipal
d’enguany, l’Equip de Govern ha previst dues actuacions
amb subvencions que provenen de la Xarxa de Governs
Locals de la Diputació de Barcelona. En total, seran
gairebé uns 205.000 euros. La primera de les obres és la
repavimentació dels carrers de Sant Miquel i de
Cadaqués, amb un cost de 44.390 euros. La segona, que
està en fase de redacció del projecte, és la renovació del
clavegueram dels carrers del Progrés i del Doctor
Fleming, amb una inversió d’uns 158.000 euros.
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A mitjans de
juny, trasllat del
mercat setmanal
Una bona part de les parades
del mercat setmanal de la Llagosta seran reubicades a partir de mitjans del proper mes
de juny. Segons la proposta de
l’Ajuntament de la Llagosta,
que ja ha estat comunicada als
comerciants afectats, les parades que ara s’instal.len als
carrers de Jaume Balmes, Caldes, Mercat i Jacint Verdaguer
i al passeig de Joan Miró seran
traslladades a l’aparcament situat darrere de l’edifici del Consistori, al carrer de l’Estació i
a un petit tram del carrer del
Mercat.
Les parades de la fruita i les
verdures es mouran uns 50 metres cap a avall i arribaran fins a
la porta de l’institut Marina per
tal de donar cabuda a una part
dels comerciants que hauran de
deixar la seva actual ubicació.
L’Ajuntament “complirà així
els paràmetres de seguretat
durant la celebració del mercat setmanal, acabarà amb el
greuge que patien els veïns
de la zona des de fa anys i
augmentarà el nombre de
places de pàrquing disponibles en un centenar”, segons
ha assegurat l’alcalde, Alberto
López. L’alcalde també ha destacat que el trasllat del mercat
setmanal era una de les prioritats de l’equip de govern municipal. - JUanJO CIntaS

Actualitat

premis als millors
treballs de recerca

SEGUREtat CIUtaDana

SaLUt

Els Bombers faran
pràctiques al polígon

El Banc de Sang
recull 53 donacions

L’Ajuntament ha signat un
conveni per tal que els Bombers facin pràctiques a les naus
privades de l’antiga empresa
Sitcar SA, que es troben a la
cantonada dels carrers de Vic i
de Cadaqués, al polígon.

El 17 d’abril, una unitat mòbil
del Banc de Sang va visitar la
plaça d’Antoni Baqué. En total,
la unitat va recollir 53 captacions sanguínies, 7 de les quals
de persones que donaven sang
per primera vegada.

URBanISME

El Centre Cultural acollirà un acte públic
sobre les negociacions del ‘cas Valentine’
La directora de l’institut i l’alcalde, amb les alumnes guanyadores.

Laura Maricela González, amb
L’arbrat viari de la Llagosta,
a la categoria La Llagosta, i
Dàlia Díaz, amb el document
Recerca en noves teràpies per a
la fibrosi pulmonar idiopàtica,
a la categoria Altres temàtiques, han estat les guanyadores
dels primers Premis dels treballs de recerca de la Llagosta,
convocats per l’Ajuntament i
l’institut Marina. El certamen
ha comptat amb la participació
de quatre treballs presentats
per alumnes de Batxillerat de
l’institut Marina. L’alcalde, Alberto López, va lliurar els premis el dia de Sant Jordi a la sala
Àgora de l’institut.
Sant Jordi. La plaça d’Antoni
Baqué va ser novament el centre de la celebració de Sant Jordi. Aquesta va ser una jornada

marcada per la solidaritat, amb
la presència de col:lectius com
Daora, la Llagosta amb el Sàhara; Rems i els treballadors vaguistes de Panrico.
A la plaça també van estar Veus
de Dona, Aspayfacos, l’AMPA
de l’escola Gilpe, l’Entidad Dominó la Llagosta i l’Asociación
Rociera Andaluza. La Biblioteca
va lliurar els premis dels punts
de llibre de Sant Jordi. L’Escola
municipal de Música va oferir
un tastet d’instruments per a
tots els públics. Per la seva part,
La Llagosta + Activa va lliurar
els premis de la Gimcana de
Sant Jordi i Ràdio la Llagosta
va emetre un programa sobre
l’escriptora Mercè Rodoreda
preparat pels alumnes dels cursos de l’Oficina de Català de la
Llagosta. - XavI hERRERO

L’Ajuntament organitzarà el 15 de maig un acte per informar sobre el cas Valentine. La reunió tindrà lloc al Centre Cultural a partir de les 19.30 hores. L’alcalde, Alberto López, explicarà com han
anat les reunions amb la Generalitat i l’Ajuntament de Montcada
en les quals no s’ha arribat a cap acord. Els advocats del Consistori
respondran les preguntes més tècniques que vulguin fer els veïns.

REPavIMEntaCIó. L’Ajuntament repavimentarà els carrers de
Sant Miquel (foto) i de Cadaqués. Les obres, que començaran el
dilluns 12 de maig i duraran una setmana, costaran 44.390 euros,
que es finançaran amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.
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La Llagosta acull la primera
Biennal d’Art urbà del vallès

Una de les creacions fetes l’any 2013 per l’artista Kram, a l’avinguda del Paral.lel, a Barcelona.

L’Ajuntament organitzarà del
22 al 25 de maig la primera
Biennal d’Art Urbà del Vallès
(BAUV). El Parc Popular serà
l’escenari principal d’aquesta
activitat, que aplegarà més de
40 dels millors artistes actuals
en creacions de cultura urbana.
Durant quatre dies, un grup
d’artistes crearan les seves

obres al Parc Popular. “Volem
regenerar aquest espai públic
amb la participació d’artistes
de renom”, ha explicat el regidor de Cultura, Jesús Ríos. “És
una aposta arriscada, però estic convençut que sortirà bé”,
ha afegit Ríos. La BAUV pretén
esdevenir un espai de trobada
de referència per als amants de

l’art urbà i una plataforma per a
l’emergència de nous formats i
experiències artístiques pròpies
de la cultura urbana contemporània. La programació inclou
també diferents tallers, sessions
de cinema documental, exposicions, exhibicions i concurs
d’skate i sessions de música
contemporània - JUanJO CIntaS

SaRDanES

GItanES

CULtURa

L’Aplec reuneix
prop de 300
persones

El passeig
20 anys de la
va acollir la 38a
Biblioteca
Ballada de gitanes a Can Pelegrí

Unes 300 persones van assistir
el 20 d’abril al 23è Aplec organitzat per l’Agrupació Sardanista. L’acte es va celebrar al
pavelló Antonio García Robledo i no al Parc Popular davant
la previsió de pluja. L’Aplec va
començar a les 4 de la tarda i
es va perllongar fins a les 8 del
vespre. En aquesta ocasió, van
actuar les cobles Jovenívola de
Sabadell, la Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. La
propera activitat prevista per
l’Agrupació Sardanista de la
Llagosta serà la ballada de Festa Major, que tindrà lloc al mes
de setembre. - J. C.

El Grup de Ball de Gitanes de
la Llagosta ha fet un balanç
positiu de la Ballada que va organitzar el 27 d’abril al passeig
de l’avinguda de l’Onze de Setembre. L’activitat va atreure
força públic. Durant la Ballada,
van actuar les colles de Mollet
del Vallès, Castellar, Cerdanyola i la Llagosta. La música va
anar a càrrec de la Formació
Musical de Cerdanyola. Durant
l’acte també es va fer la presentació del lèxic Gitanes del Vallès,
una colla de mots de ball de plaça,
elaborat pel Centre de Normalització Lingüística del Vallès
Oriental. - J. C.

La Biblioteca de la Llagosta celebrarà els 20 anys del seu trasllat a l’edifici de Can Pelegrí.
Per commemorar l’aniversari,
l’equipament ha convocat tres
concursos: un de dibuix per
a alumnes de Primària, un de
redacció per a alumnes d’ESO,
i un altre de disseny d’un nou
logotip, per a persones majors
de 14 anys. El dia 24 de maig
tindrà lloc l’acte central amb
l’entrega de premis dels certàmens, una lectura de poemes i
la inauguració d’una exposició
de fotografies de les dues dècades d’història de la Biblioteca a
Can Pelegrí. - MaRIOna RaBaSa
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ELECCIOnS

Actualitat

MEDI aMBIEnt

El 25 de maig
se celebren els
comicis europeus
Més de 9.600 veïns de la Llagosta podran votar en les eleccions al Parlament Europeu
del 25 de maig. La campanya
electoral ha començat avui, 9
de maig. La Llagosta es divideix en nou seccions electorals
repartides en quatre col.legis.
Aquests col.legis electorals són
l’escola Joan Maragall (6a, 7a
i 8a seccions electorals), el Sagrada Família (1a i 2a), l’escola
les Planes (3a i 4a) i el Centre
Cultural (5a i 9a seccions electorals). - JUanJO CIntaS
COMERç

ACiS renova
la junta
directiva
Jaime Carretero és el nou president de l’Associació de Comerciants i Serveis (ACiS). Carretero agafa el relleu de Toni
Florido, que ha estat el màxim
responsable de l’entitat durant
els darrers dos anys i mig. El
Centre Cultural va acollir el
15 d’abril l’assemblea durant la
qual es va crear la junta. Daniel
Ramacciotti és vicepresident;
Alfredo Liscioch, tresorer;
Vanesa Martínez, secretària,
i Mercedes Rodríguez i Juan
Carlos Moyano, vocals. - J. C.

OCUPaCIó

LaBORaL

L’atur registra un
lleu descens

Suport municipal a
la plantilla d’Alstom

Aquest mes de març, l’atur a
la Llagosta ha disminuït en 14
persones respecte al febrer i,
ara mateix, hi ha registrades
1.434 persones i una taxa del
20,77%. Amb tot, el 89% dels
nous contractes són temporals.

L’Ajuntament s’ha adherit al
manifest de suport a la plantilla d’Alstom. El document està
subscrit per 15 alcaldes dels
municipis on hi viuen treballadors de la planta de Santa Perpètua, entre ells la Llagosta.

COMERç
Contenidor i recipients per a l’oli usat, al Mercat municipal.

els contenidors d’oli
ja estan instal.lats
A la Llagosta ja es pot reciclar l’oli domèstic usat.
L’Ajuntament, gràcies a un
conveni amb el grup Asproseat
Serveis Centrals, ha instal.lat
contenidors a Can Pelegrí, a
l’edifici administratiu del carrer

del Pintor Sert i al Mercat municipal. Les persones que vulguin reciclar l’oli poden passar
per aquests llocs per recollir un
recipient per guardar l’oli usat
i, una vegada ple, portar-lo a un
dels contenidors. - XavI hERRERO

El pa de pagès del forner llagostenc Jaume
Ribas, entre els cinc millors de Catalunya
Jaume Ribas, del Forn Ribas de la Llagosta, és un dels cinc finalistes del concurs Millor Pa de Pagès Català 2014, organitzat pel
Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català. Ribas va participar a l’eliminatòria que es va fer el 30
d’abril i portarà el seu pa a la final del proper 21 de maig. El forner
diu que fa un pa “com el que s’ha fet tota la vida”.

euiA vol implicar més
gent en la política
Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) de la Llagosta ha posat
en marxa una campanya que té
com a objectiu implicar la ciutadania a la vida política local.
La campanya porta per lema
És l’hora! de comprometre’t,

de participar, de transformar
la realitat. L’organització vol
mobilitzar la ciutadania per, segons indica, afrontar els nous
reptes polítics i socials. EUiA
busca també el seu creixement
com a organització. - X. h.

El Parc Popular va acollir el 27 d’abril la 2a edició de
la Fira d’Adopcions d’Animals Abandonats. Organitzada per
l’Ajuntament i Help Guau, la fira va comptar amb activitats familiars i una desfilada canina. En total, van ser adoptats dos gossos.

GOSSOS.
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“La Llagosta ho és tot per a
mi, aquí he crescut i hi visc”
-Per què ets regidora?
-Sóc regidora a causa de les circumstàncies de la vida. Sempre
he participat molt activament
en tot allò que m’han proposat. Vivia la política des de fora,
però seguint-la de ben a prop
perquè és una cosa que trobo
molt important i, quan em van
proposar d’entrar a un partit i
viure-la des de dins, vaig pensar
que era una bona oportunitat.
M’agrada poder ser regidora
perquè treballes pel teu poble,
ets sents útil i pots canviar les
coses que creus que s’han de
millorar de manera real. Pots
fer pitjor o millor la teva feina,
però la fas amb la millor voluntat i il.lusió.
-Què significa la Llagosta per
a tu?
-Ho és tot. La Llagosta ho és tot
per a mi. És el meu poble. Aquí

he crescut, he viscut, he fet els
meus primers amics i hi continuo vivint. És la història de la
meva família. El meu avi va venir fa més de 60 anys a viure a
la Llagosta i el meu pare gairebé hi ha viscut tota la vida aquí.

vaig decidir
viure la política
des de dins per
canviar les coses
ens falta una
mica més de
civisme per ser
un poble millor

Des de llavors no ens hi hem
desvinculat mai.
-La Llagosta seria millor si...
-Si fos una mica més cívica. Crec
que a la gent, en general, ens
falta una mica més de civisme,
però no només aquí, és una característica de la societat en què
vivim i que es produeix a tots
els pobles. Crec que la Llagosta
és un poble molt acollidor, molt
petit i que ho té tot per viure còmodament, però amb una mica
més de civisme i respecte entre
tots nosaltres seria encara millor.
-La Llagosta no seria la mateixa sense...
-Sense la seva gent. La ciutadania de la Llagosta és la que fa el
poble. Tenim moltíssimes entitats i gent amb moltes ganes de
fer coses i començar nous projectes. - MaRIOna RaBaSa

La regidora a prop

Marta

Melgar

39 anys. Química. És
membre de Daora,
la Llagosta amb el
Sàhara i ha estat
vinculada a ACiS
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Espai Obert

La piulada

porTes oBerTes

La piscina de flores se llena de solidaridad con
el Sáhara de todos los niños y niñas de
#laLlagosta. Una flor a cambio de una mina

un pressuposT reALisTA

Daora, la Llagosta @daorallagosta / 23 de abril

Amb el mes de maig arriba el bon temps i amb ell també arriben
nous reptes i noves il.lusions. Un mes on s’ha aprovat,
inicialment, el pressupost municipal per a l’any 2014. I on
començarà a caminar el que volem que sigui el referent d’art
urbà al Vallès i a tota la província de Barcelona, la Biennal d’Art
Urbà del Vallès (BAUV la Llagosta).
Els pressupostos per a aquest any són extremadament
realistes. La situació econòmica que pateix el país no
deixa al marge a les institucions i les administracions
locals, els ajuntaments, som dels més perjudicats. Per
tant, tenint en compte aquesta dada, el govern
municipal ha presentat uns números que aposten
decididament per donar resposta a les necessitats
bàsiques de la gent, sobretot per a aquells que pitjor
ho estan passant. Intentem racionalitzar millor els
recursos que tenim i mantenim els serveis sense que
aquests vegin perjudicada la seva qualitat. Apostem
per l’educació, congelant el preu de l’escola bressol.
Augmentem els recursos a l’àrea d’Acció Social i
tornem a disposar de plans d’ocupació per poder
oferir feina als nostres aturats. Són uns pressupostos
que retallen en despeses indirectes com pot ser protocol,
òrgans de govern i comunicació, i que podran
mantenir els nostres carrers i places amb
les inversions proposades, com poden ser
l’arranjament dels carrers de Sant Miquel i
de Cadaqués i el canvi de clavegueram dels
carrers del Progrés i del Doctor Fleming.
Amb la BAuv, volem
Però a més, es poden fer coses amb
sentir-nos orgullosos de imaginació, esforç i il.lusió. Tant és així que
mes, els dies 22, 23, 24 i 25 de maig,
la Llagosta, i la cultura i aquest
donarem el tret de sortida de la primera
l’art són bons arguments Biennal d’Art Urbà del Vallès. Un
esdeveniment d’art contemporani i urbà que
comptarà amb la participació de molts
artistes de renom internacional. Muralisme,
skate, música, documentals, exposicions gràfiques, tallers d’aprenentatge, etc... Tot això
fet i creat per professionals que volten per mig món demostrant la vessant artística mes
avantguardista que existeix. I la Llagosta sencera podrà gaudir d’un espectacle artístic
que ens tornarà a posicionar en el mapa, sent un referent cultural a tota la província de
Barcelona. Tant és així que aquest esdeveniment serà presentat en roda de premsa al
centre Arts Santa Mónica de Barcelona i es muntarà una exposició dedicada al BAUV al
CCCB. Volem sentir-nos més orgullosos de ser llagostencs i llagostenques, i la
cultura i l’art són un bon argument.
I per acabar no puc deixar de parlar de la importància que tenen les properes eleccions
europees. Sempre ens ha semblat que Europa ens queda molt lluny, políticament
parlant, però no és així. Moltes normatives que ens regeixen surten d’Estrasburg i
Brussel.les i per això ara ens toca decidir. Tenim l’oportunitat de defensar els nostres
drets. Aquells que les polítiques passades ens estan traient. El 25 de maig, tothom a
votar.

Cartipàs municipal
AJUNTAMENT 93 560 39 11
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

CPLL

* gmcpll@llagosta.cat

Adelino Macías González
Regidor de treball, Indústria i Formació
ocupacional, i de Cooperació i Solidaritat

NO ADSCRITS
J. L. Gutiérrez Mariné * gutierrezmjl@llagosta.cat
Regidor de Comerç i consum, de Serveis
municipals i de Manteniment urbà
Javier Alcaraz Durán

PSC
* gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

CiU

* gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Mireia Egea Clotet

PP

* gmpp@llagosta.cat

Jaume Bonallach Aguado

Alberto López

alcalde de la Llagosta
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La veu del poble Què li sembla que el Parc Popular sigui l’escenari de la Biennal d’Art Urbà?

MArCos ÁLvAreZ
18 anys

MAnueL CArreTe
55 anys

JuAn José MArTÍneZ
35 anys

nATALiA CAMpos
30 anys

rAQueL HerrerA
31 anys

La Biennal em sembla una
proposta molt bona, penso
que pot estar bé. Crec que li
donarà un altre aire al Parc
Popular.

Em sembla correcte. Servirà
per netejar això que hi ha i
posar alguna cosa com cal,
professional. Em sembla correcte.

Estupend, perquè és el lloc
més gran que tenim i s’ha
d’aprofitar. El Parc Popular
s’hauria d’aprofitar per fer
més coses.

Em sembla una iniciava innovadora i creativa. Molt
bé per tal que la joventut
pugui demostrar el seu art,
l’art que tenen.

Jo ho veig molt bé. Ho veig
millor que el que hi ha. Ara
no llueix. Per exemple,
les lletres que hi ha ara no
s’entén el que posa.

Cartes

Temps de memòria

Les cartes es poden enviar a 08centvint@llagosta.cat i aniran signades amb el nom
i cognoms de l’autor. Com a màxim tindran 12 línies d’extensió (uns 1.100 caracters
amb espais). Als escrits ha constar el número del DNI de l’autor, l’adreça postal,
un correu electrònic i un número de telèfon de contacte. 08CENTVINT no es responsabilitza de les opinions publicades en aquesta secció. Les cartes es publicaran
íntegrament a l’apartat 08CENTVINT del web www.llagosta.cat.

“Xie, xie”
Es muy posible que la mayoría
de llagostenses no dominen ni
el chino ni sus dialectos mandarín o cantonés, pero todos los
que vivimos en esta especie de
pequeña aldea gala, con una superficie municipal tan breve en
la que se apiñan muchas almas,
entendemos el lenguaje del
agradecimiento.
“Xie, xie” significa en chino
mandarín «gracias» y eso es
lo que queremos decir desde
La Llagosta Más Activa a un
estupendo e implicado convecino nuestro, por más señas frutero, que además de la sonrisa
habitual con la que nos despacha las alcachofas y las patatas
también nos entrega, de manera
tan continua como discreta, un
montón de alimentos para que
se los hagamos llegar a las personas que en nuestro municipio
pasan hambre. Que cada día son
más. Y que han tenido vidas
semejantes a las nuestras, hasta que la crisis -larga crisis- se
cebó con ellos.
Cajas de naranjas, de verduras, patatas, tomates... Todo lo

transportamos hasta la parroquia y el mosén se encarga de
distribuirlo entre la gente necesitada que acude a verle.
“Xie, xie”, querido vecino. Y
querido no solo por la fruta y
la estupenda verdura que pones
a disposición de los que menos
tienen, sino por todo lo que
implica. Por, lo arriba que nos
venimos cuando vemos la respuesta solidaria de la gente, por
la importancia que va cobrando
el apoyo vecinal y por el valor
que tiene que alguien como
tú, que ni naciste aquí ni aquí
te pusimos las cosas fáciles, se
acuerde de aquéllos que están
pasando una mala racha.
“Xie, xie” también por la esperanza que pones en nuestros
escépticos corazones, por cargarnos de razón a los que pensamos y sentimos que no hay
razas ni colores, solo personas.
“Xie, xie” porque con tu gesto
apoyas una actitud ante la vida
que nos hace a todos mejores,
más personas y menos individuos, y nos animas a soñar que
las partes rotas se puedan volver a juntar.
La Llagosta Más Activa

plaça de
Catalunya,
(vecasa). 1983
Vecasa és el conjunt de
blocs d’habitatges més
important construït mai
a la Llagosta, amb 817
vivendes i 53 locals. Les
llicències de construcció
es van donar entre els
anys 1963 i 1967. Els
habitatges eren de 2/3
habitacions i la
superfície dels pisos
d’entre 53 i 74 m2.
A la fotografia hi podem
observar el bloc B, 2a
escala (a l’esquerra) i
el bloc A, 1a escala ( al
centre). La vista és des
de l’actual plaça de
Catalunya, amb la caseta
de transformació
elèctrica al mig.

Fotografia cedida
per José Luis López
Segura a l’Arxiu
municipal
de la Llagosta

Edita: Ajuntament de la Llagosta (plaça d’Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta). Tel. 93 560 39 11. Coordinació: Pere Damián. Redacció: Unitat d’Imatge i Comunicació (Juanjo Cintas, Xavi Herrero, Mariona Rabasa i José Luis Rodríguez Beltrán). Assessorament lingüístic: Oﬁcina Local de Català. Impressió i Publicitat: Gestió Publicitària Local SCCL (tel. 654 36 89 74). Disseny original: Contrapunt SCCL. Distribució:
Ajuntament de la Llagosta. Tiratge: 6.500 exemplars. Dipòsit legal: B-15.392-2013. E-mail: 08centvint@llagosta.cat Web: llagosta.cat Twitter: @AjlaLlagosta Facebook: facebook.com/AjuntamentdelaLlagosta
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Grups Municipals

TArDe y
MAL

pressuposT
De
resisTÈnCiA

eL proCés
ALs uLLs
europeus

AyunTAMienTo
o seDe De
pArTiDo

ABurriDo
FinAL
De Curso

El presupuesto 2014 se
aprobará definitivamente en
junio, con 6 meses de retraso respecto a lo que marca
la ley. A pesar de la demora, se presenta con lagunas
evidentes y con un claro
desenfoque político de las
prioridades.
Congelan o recortan gastos
en servicios tan sensibles
y prioritarios como educación, servicios sociales,
ocupación, seguridad ciudadana o el mantenimiento de
nuestras calles y plazas. Sin
embargo, anuncian nuevos
eventos lúdicos y festivos
como principal novedad de
este año.
Aprueban el presupuesto
municipal sin publicar el
coste de uno de los principales servicios del municipio:
el servicio de aguas. A estas alturas no han aprobado

Un any més aprovem inicialment el pressupost municipal amb una visió clarament sensible cap als més
desfavorits. Tots i totes som
conscients de la situació
per la que estem passant,
la crisi econòmica afecta a
totes les administracions i
l’Ajuntament de la Llagosta no està exclòs dels seus
efectes.
Això significa que es conti-

Som dins d’un compte enrere (9 de novembre), però
pel mig tenim el 25 de maig
(eleccions europees). El món
i Europa miren el que està
passant a Catalunya i interpretaran els resultats en
clau de procés sobiranista.
Els resultats seran llegits
com a reforç del president
Mas o com a menys suport,
segons interessi a aquells
que estimen poc Catalunya.
Mentre alguns fan experiments amb candidats lluents
que viatgen amb un número
dos apartat i desgastat, CiU
aposta per la persona que ha
aconseguit el corredor del
mediterrani. Som en un moment de gran transcendència ja que Catalunya està a
punt de fer el pas polític més
important dels darrers 300
anys. Hem de fer-ho bé per
fer-ho possible i això vol dir
que, de cara al 25 de maig,
cal una gran mobilització
de les forces partidàries del

Durante el 2013 se aprobó
en pleno municipal que se
celebrara el día de la Segunda República en nuestro
municipio, enarbolando la
bandera republicana en las
dependencias municipales,
entre otros actos. La Segunda República española tuvo
sus cosas buenas y sus cosas

Estamos llegando al final
del curso político, aunque
para algunos, que van a suspender, no se acabará con
el verano. Y éste, aunque
intenso, se está vislumbrando un fin de curso bastante
soporífero. Y no es por falta
de temas que tratar, ni por
las ganas de unos y otros
de llegar bien preparados a
los exámenes y aprobarlos.
Tanto aburrimiento se debe
a causas externas e internas. Eso que los soldados
llaman el fuego amigo es
una de las causas que más
daño hacen y que más abundan en estos tiempos.
Parece que desde dentro de
los equipos de trabajo siempre hay alguno (o algunos)

El presupuesto
2014 deja de
lado la atención
a las personas
cuánto costará el agua este
año ni el balance del año anterior.
Pero el dato más preocupante del presupuesto 2014
se esconde en la liquidación
del 2013. Sería conveniente
que publicaran y explicaran
a la población cómo quedaron a 31 de diciembre las
obligaciones pendientes de
pago del Ayuntamiento;
es decir, cuantos pagos de
2013 han quedado pendientes para este año. La cifra
supera los 3.672.000 euros.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

Un pressupost de
resistència que
aporta solucions
als necessitats
nuen minvant els ingressos
municipals, però segueix
ferma la intenció del govern local de mantenir els
serveis, amb quantitat i
qualitat, com fins ara hem
fet. Però aquest escenari ens
reclama un major esforç per
gestionar millor l’economia
municipal i racionalitzar
els recursos que disposem.
Per tant, el govern municipal continua treballant
per donar resposta a les
necessitats de la ciutadania,
necessitats que, en moltes
ocasions, són bàsiques per
al desenvolupament personal i familiar.
I amb aquesta premissa
presentem el pressupost
2014: un pressupost de resistència que aporta solucions als problemes dels
més necessitats. Aquesta és
la tònica dels últims anys i
afrontem aquesta situació
amb responsabilitat.

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

Un acto para
excluir a los
españoles y
a los europeos

procés i, especialment, enfortir el govern de Catalunya perquè continuï el que li
correspon: liderar el procés.
Hem d’omplir les urnes, no
només els carrers. A Europa
cal frenar aquells que només
ofereixen la resignació i el
discurs de la por. Cal que
Europa vegi que el president de la Generalitat té el
suport dels catalans.

malas, como todos los hitos
históricos. Pero de buen seguro no fue excluyente con
los españoles.
Pues bien, en nuestro municipio se utilizó este acto
para excluir a los españoles
y a los europeos. Se colocó
la bandera de la Segunda
República en los mástiles
de los edificios municipales
y se apartaron las banderas
de España y la de la Unión
Europea. ¿Es necesario
para celebrar este día excluir banderas, saltándose
la legislación al respecto?
¿Es necesario faltar al respeto a los que se sienten europeos y españoles?
Pensándolo bien (pero hay
que pensar), la solución más
sencilla pasa por tener un
quinto mástil en los edificios públicos (Ayuntamiento y edificio administrativo)
para resolver este problema
y así se podrían celebrar los
días de lo que se quiera, sin
tener que ofender ni excluir
a nadie.

Convergència i Unió

Partit Popular

Europa ha de
llegir que el líder
del procés surt
reforçat

Contra el tedio,
el aburrimiento
y las guerras
solapadas
que se dedican -con mejores
o peores modos- a disparar
contra los suyos. Esto pasa
en muchas organizaciones y
sobre todo en las guerras,
pero aquí, aparentemente,
aún no se ha desatado guerra alguna y no decimos
que la organización no sea
fuerte ni esté bien regida.
Ese parece que no es el
caso. El caso es que hay un
cierto hartazgo, que emerge
en reuniones nada ágiles y
poco productivas. Y yo alzo
mi voz, dentro y aquí, contra el tedio, el aburrimiento,
las guerras solapadas y el
fuego amigo. Porque habelas, hailas.

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta

Publicitat
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Esports

L’atLEta DE La JOvEntUt atLÈtICa SaBaDELL MaRCa EL MILLOR tEMPS DE La PROva aMB 30 MInUtS I 7 SEGOnS

omar oughzif estableix el récord
de la cursa ‘els 10 de la Llagosta’
Omar Oughzif, de la Joventut Atlètica Sabadell, va escriure el seu nom en majúscules
a la cursa ‘Els 10 de la Llagosta’, assolint el récord de la prova amb 30 minuts i 7 segons.
En categoria femenina, va guanyar Miriam Ortiz, de l’Agrupació Atlètica Catalunya

amb l’objectiu d’intentar fer un
nou récord, que poc més de mitja hora després aconseguia. En
segona posició va arribar Marcos Sanza, que va trigar 31 minuts i 14 segons, i tercer va ser
Roger Campoy. El primer atleta local va ser Albert Caballero,
que va ser vuitè.
En dones, va guanyar Miriam
Ortiz, de l’Agrupació Atlètica
Catalunya, amb un temps de 34
minuts i 47 segons. En segon
lloc va arribar Montse Mas i
Mireia Sosa va ser tercera. La
primera atleta local va ser Ainoa Infantes, que va arribar en
la posició número 42. Abans de
la cursa, es van disputar les minicurses amb uns 270 participants. - JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

JOCS ESCOLaRS

Tercera trobada
multiesportiva
La Tercera trobada multiesportiva dels Jocs Escolars va
aplegar l’11 d’abril amb un
gran èxit els alumnes de segon
de Primària. La trobada va tenir lloc al Camp de futbol i al
pavelló Antonio García.
SnOwBOaRD

Macià, campiona
estatal infantil
Paula Macià ha acabat la temporada d’hivern d’snowboard
proclamant-se campiona infantil a les modalitats de half pipe
i slope style. El campionat estatal va tenir lloc del 4 al 6 d’abril
a Sierra Nevada, Granada. Ara,
prepara la temporada d’estiu de
wakeboard.
DOMInó

El podi de la cursa ‘Els 10 de la Llagosta’, amb el guanyador, Omar Oughzif, a dalt del calaix.

La cursa de l’edició de 2014,
celebrada el passat 6 d’abril,
va ser de les més especials dels
darrers anys per diferents motius: el recorregut s’havia modificat per fer-ho més ràpid i
que passés pel centre del poble;
es va aconseguir que amb la
cursa popular del municipi es
fes el Campionat de Catalunya
dels 10 quilòmetres de la Fe-

deració Catalana d’Atletisme;
i finalment es va assolir el nou
récord de la prova en categoria masculina. A tot això, més
de 1.100 atletes van participar
en una cursa organitzada pel
Club Esportiu Fondistes de la
Llagosta i la col.laboració de
l’Ajuntament de la Llagosta.
Un nou récord no s’establia des
de 2007, quan Enrique Luque

trencava el cronòmetre en 30
minuts i 17 segons. Aquell mateix any també s’assolia el récord femení encara vigent, fet
per Helen Hoftse, d’Holanda,
amb un temps de 33 minuts i
35 segons. Per trencar les estadístiques, Omar Oughzif va
dominar de principi a fi i ràpidament es va quedar en solitari
lluitant contra el cronòmetre,

nou TrAçAT
En la 27a edició de la cursa
s’estrenava nou traçat. Els
corredors es van
estalviar la pujada del turó
i van passar pel centre del
poble. La cursa, a més,
va estar amenitzada per
diverses entitats locals
en diferents punts del
recorregut.

Dominó la Llagosta
B fa el doblet
L’Entidad Dominó la Llagosta
B ha fet el doblet guanyant la
Copa i la Lliga de la Llagosta. Enguany hi van prendre
part vuit equips procedents
de l’Agrupación de Jubilados
y Pensionistas, la Casa del
Pueblo, el Bar Moreno, el Bar
la Teja, la Peña Madridista i
l’Entidad Dominó la Llagosta.

Esports
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EL LLaGOStEnC PERtany aL CLUB JUDO DE La LLaGOSta

Buendía, tercer al
campionat estatal

Antonio García
Robledo guanya
la Copa Suïssa

Daniel Buendía, del Club Judo
la Llagosta, ha assolit el tercer
lloc al Campionat d’Espanya absolut de judo i també l’objectiu
de ficar-se al podi en la categoria de menys de 100 quilos. El
campionat estatal de judo va
tenir lloc el 4 de maig a Leganés, Madrid. El llagostenc va
arribar a les semifinals després
de guanyar tres combats, però

a les portes de la final, David
Alarza es va imposar per després quedar campió. En la lluita pel tercer lloc, Buendía va
ser superior a Álvaro Sánchez.
El lluitador local va arribar al
campionat estatal sent campió
de Catalunya i assolint el tercer
lloc en la fase prèvia del sector de Llevant del Campionat
d’Espanya. - JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

Antonio García Robledo ha
aconseguit guanyar amb la
selecció espanyola d’handbol
el torneig internacional de la
Copa Suïssa. El conjunt espanyol, dirigit per Manolo Cadenas, va ser campió després
d’imposar-se a la final a Suècia
per 25 a 24 i amb dos gols del
llagostenc. El campionat, de
caire amistós, es va disputar a
la ciutat de Lausana, a Suïssa,
el 5 i 6 d’abril, entre Espanya,
Suècia, Croàcia i Suïssa.
La selecció espanyola va arribar
a la final després de guanyar als
amfitrions a la semifinal per
36 a 25, amb 4 gols d’Antonio
García Robledo. A la final, Espanya es va trobar amb Suècia,
que havia guanyat Croàcia.
El combinat espanyol va arrencar amb força el partit decisiu
contra els suecs amb un parcial
de 5 a 1, però Suècia va capgirar el marcador i al descans
s’imposava per 9 a 12. A la represa, Espanya va millorar el
seu joc fins arribar al marcador
definitiu de 25 a 24. - J. L. R.

FUtBOL SaLa

hanDBOL

FUtBOL

La Concòrdia
certifica la
permanència

El Vallag baixa
a la Tercera
Preferent

El CE la Llagosta
pot ser campió
contra el Poniente

El sènior femení del Club Deportivo la Concòrdia va assolir la permanència a la Divisió
d’Honor després de golejar per
7 a 1 l’Arrels-Penya Solsona el
30 d’abril. Les de Tati Torres
salven la categoria quan encara
s’ha de jugar la darrera jornada
a la pista de l’Escola Pia Nostra
Senyora de Barcelona. Pel que
fa a la Unión Llagostense B, ha
acabat en segon lloc de la Segona Territorial (grup A), però
no pot fer l’ascens a Primera
per trobar-s’hi el primer equip,
que ja no es juga res quan falta
una jornada per acabar el campionat. - J. L. R.

El sènior de l’HC Vallag ha
baixat a la Tercera Catalana
Preferent. A l’última jornada,
els llagostencs van empatar a
23 gols contra el líder, el Sant
Cugat B, i van acabar en el
quart lloc per la cua de la Segona Catalana (grup A). Per la
seva banda, el sènior masculí
del Joventut Handbol va acabar
la fase regular de la Tercera
catalana Preferent (grup B), en
primera posició amb 46 punts i
ara lluita a la següent fase per
guanyar el títol de campions de
la categoria contra Riudoms,
Sants, Súria, OAR Gràcia Sabadell C i Esplais. - J. L. R.

El CE la Llagosta pot ser campió de la Quarta Catalana (grup
9) a la penúltima jornada de
lliga. Els llagostencs tenen
suficient a fer el mateix resultat que el segon, el Llinars. La
diferència entre els dos és d’1
punt, però al Llinars li queda
un partit mentre que a la Llagosta, dos. El Llinars juga el 10
d’abril contra el Martorelles B
i els llagostencs contra el Poniente, de Granollers, l’11 de
maig. Pel que fa al Viejas Glorias, continua líder de la Divisió
d’Honor amb 3 punts respecte
al segon a falta de dues jornades per acabar. - J. L. R.

Buendía, amb la copa de tercer classificat al Campionat de Espanya.
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Telèfons d’interès
Ajuntament
Biblioteca

93 560 39 11
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

Agenda

Agenda

l’església de Sant Josep. 14 h Potaje

16 I divendres

22 I dijous

Maig

de Andalucía de la Llagosta)

nogràfic obert a la ciutadania contra la

plats freds. Cal inscripció prèvia. De

CAMINADA Amb motiu del Dia mun-

discriminació per motius religiosos i

les 17.30 a 19 h, al Casal Infantil

dial de la Fibromiàlgia i Síndrome de

culturals amb perspectiva de gènere.

INSCRIPCIONS, 24 HORES DE FUT-

Fatiga Crònica. Sortida: a partir de les

De 10 a 12 h, al Centre Cultural i Juve-

BOL SALA Fins 27 de juny, de 18 a 20

11.30 h, des de la plaça d’Antoni Baqué

nil Can Pelegrí

h al CEM el Turó. Competició: 5 i 6 de

(Afimoic)

rociero a la carpa de l’institut Marina.
Socis, gratuït; no socis, 3 euros. (Casa

17 I dissabte

14 I dimecres

culturals amb perspectiva de gènere.
De 10 a 12 h, a Can Pelegrí

SEGON CONCERT DE LES NO-

les 16 h, a la Sala d’exposicions de

TAT DE LA LLAGOSTA A les 19 h, a

PRESENTACIÓ

VENES JORNADES DE MÚSICA I

Can Pelegrí (Biblioteca)

l’antic Centre Cultural del carrer de la

SÚMATE, EN SUPORT AL A DRET Al

Florida (Casa de Andalucía)

les 19.30 h, al Centre Cultural

18 I diumenge

24 I dissabte

93 545 15 60

CANT CORAL A les 19.30 h, al Centre

L’HORA DEL CONTE Amb Puri Orte-

93 544 85 81

Cultural (Coral Miranda)

ga. 18.30 h, a Can Pelegrí (Biblioteca)

emergències

112

XERRADA Llei mordassa: Represió i

atac a les nostres llibertats. A les 20 h,
al Casal Popular La República

15 I dijous

SEGONA PRELIMINAR DEL XXXI

CASAL

OBERT

DIA DEL SOCI A partir de les 10 h, al
Sant

Ponç,

ta-

OAC

93 560 39 11

CONCURS DE CANTE JONDO CIU-

ller

policia Local

93 574 08 08

TAT DE LA LLAGOSTA A les 19 h, a

d’infusions.

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43

l’antic Centre Cultural del carrer de la

De les 17.30 a 19 h, al passeig de

Florida (Casa de Andalucía)

l’avinguda de l’Onze de Setembre (en

Taxis

93 560 33 63 dia
630 88 12 50 nit

discriminació per motius religiosos i

CONCURS DE CANTE JONDO CIU-

Deixalleria

93 574 27 68

nogràfic obert a la ciutadania contra la

VIDEOFòRUM: ‘ENTRE LOBOS’ A

10 I dissabte

Centre Cultural

Sorea (aigua)

23 I divendres

TERCERA PRELIMINAR DEL XXXI

93 545 15 50

Mossos d’esquadra 112

CASAL OBERT Concurs de tapes i

LA IGUALTAT COMENÇA EN TU Mo-

juny (FS Unión Llagostense)

CEM El Turó

Escola de Música 93 545 15 40

LA IGUALTAT COMENÇA EN TU Mo-

11 I diumenge

CRUZ DE MAYO 13 h Missa rociera a

d’herbes

aromàtiques

i

Parc Popular (Club Petanca la Llagosta)

tast

DEL

COL.LECTIU

ACTE CELEBRACIÓ 20 ANYS BIBLIOTECA A CAN PELEGRÍ

Inau-

guració de l’exposició de fotografies

21 I dimecres

de la Biblioteca, entrega de premis

TALLER Sabons naturals, a càrrec de

ció i logotip i altres activitats. Amb

cas de pluja al Casal Infantil)

Jordi Vidal. A les 16 h, a Can Pelegrí

l’acompanyament musical de l’Escola

XERRADA Ser gran al Sàhara. A cà-

(Biblioteca i La botiga de la Gemma)

municipal de Música. A les 11.30 h, a

rrec de l’entitat Daora, la Llagosta amb

L’HORA DEL CONTE Amb Puri Orte-

la Biblioteca de la Llagosta

el Sàhara. A les 17 h, al Casal d’Avis

ga. 18.30 h, a Can Pelegrí (Biblioteca)

XERRADA Rosa Luxemburg, més

Cal

inscripció

prèvia.

dels concursos de dibuix, redac-

Agenda
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actual del que sembla’, amb Josep

CANTE JONDO CIUTAT DE LA LLA-

Torres. A les 18 h, al Casal Popular La

GOSTA A les 18.30 h, al Centre Cultu-

República

ral (Casa de Andalucía)

reunions
de la pAH

qUARTA PRELIMINAR DEL XXXI
CONCURS DE CANTE JONDO CIUTAT DE LA LLAGOSTA A les 19 h, a
l’antic Centre Cultural del carrer de la
Florida (Casa de Andalucía)

Juny
4 I dimecres

28 I dimecres

CLUB DE LECTURA Recull de contes

HISTòRIES DE LA BIBLIOTECA A

Quim Monzó i Empar Moliner. En

les 16 h, a la sala d’exposicions de

col·laboració amb l’Oficina de Català

Can Pelegrí (Biblioteca de la Llagosta)

de la Llagosta. A les 16 h, a la sala

L’HORA DEL CONTE EN ANGLèS

d’exposicions del Centre Cultural i

Amb Cristina García. 18.30 h, a Can

Juvenil Can Pelegrí (Biblioteca de la

Pelegrí (Biblioteca)

Llagosta)

de Mercè Rodoreda, Pere Calders,

L’HORA DEL CONTE Amb Puri Orte-

29 I dijous

ga. 18.30 h, al Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí (Biblioteca)

CASAL OBERT Concurs de dibuix no
competitiu: pinta la Llagosta del futur.
Inscripció prèvia. De 17.30 a 19 h, al
passeig de l’av. de l’Onze de Setem-

5 I dijous

tivitats per a tota la família: jocs te-

al Casal Infantil)

màtics, ludoteca, joc simbòlic, espai

31 I dissabte

de dibuix i lectura... Cal inscripció

FINAL DEL XXXI CONCURS DE

Festa de l’Esport 2014
Dissabte 31 de maig
11.30 h Master class de Zumba a l’avinguda de l’Onze de Setembre
12.30 h Sessió juvenil de Ciclo Outdoor a la plaça de la Sardana
12.30 h Master Class de Combat a l’av. de l’Onze de Setembre
17.00 h Master Class Popular de Ciclo Outdoor. Activitats infantils
i Dj en directe. Inscripcions gratuïtes a Glitters Makeup (Primer de
Maig , 9). A la plaça de la Sardana (BTT Bikers)
Diumenge 1 de juny
10.30 h Ioga i Tai-Xi a l’avinguda de l’Onze de Setembre
11.00 h Master ZAES a la plaça d’Europa
11.00 h Judo per a tothom a l’avinguda de l’Onze de Setembre
12.00 h Gimnàstica (Tercera edat). Av. de l’Onze de Setembre
17.00 a 21.00 h Futbol 3x3 a la plaça d’Antoni Baqué

Fira de Sant Ponç
de la Llagosta

CASAL OBERT Portes obertes. Ac-

bre (en cas de pluja l’activitat es farà

prèvia. De les 17.30 a 19 h, al Casal
Infantil
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Dissabte 10 i diumenge
11 de maig, de 10 a 21 h
Exposició i venda de
productes artesanals
Al passeig de l’avinguda de
l’Onze de Setembre

TOTS ELS DILLUNS
de 18.30 a 20.30 hores
Al Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

Farmàcies
de guàrdia
9-15 maig BoTeT nADAL
16-22 maig CArrerAs ArBAT
23-29 maig CALvo sÁnCHeZ
30 maig-5 juny BoTeT nADAL
6-12 juny CALvo sÁnCHeZ
13-18 juny BoTeT nADAL
19-26 juny CArrerAs ArBAT
27 juny-3 juliol CALvo sÁnCHeZ
4-10 juliol CArrerAs ArBAT
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)
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Entrevista

Fem poble per Pere Damián

Andrea Michaelsson
aka BToy
Barcelona, 1977. Artista d’art al carrer (‘street art’).
Ha exhibit la seva obra als carrers de ciutats com París,
Londres, Düsseldorf, Barcelona o Jakarta

“

Tenim l’oportunitat
d’acostar a la
Llagosta l’escena
de l’art al carrer

Andrea Michaelsson aka
BTOY, que el proper 24 de
maig plasmarà una de les seves creacions al Parc Popular de la Llagosta, ha exhibit
part de les seves obres artístiques a importants galeries i
museus de tot el món, com el
Bundeskunsthalle, de Bonn, i
a més ha participat a projectes urbanístics com la Tour
13, a París.
- Què et sembla el Parc Popular de la Llagosta com a escenari per a la creació artística
urbana?
-Doncs una forma extraordinària d’apropar als residents
de la Llagosta l’escena de l’street
art. Una ocasió única perquè la
gent pugui conèixer des del primer moment com pren forma
un grafit.
- Ens pots avançar alguna
cosa de la que serà la teva
creació per a la Biennal d’Art
Urbà del Vallès, del 22 al 25
de maig a la Llagosta?
- Tinc un parell d’idees pensa-

des, encara que ho decidiré definitivament quan comenci el
festival BAUV.
- La teva formació és fotogràfica. Com és que vas evolucionar cap a l’art urbà?
- L’street art és una plasmació de
les intervencions en què es poden aplicar diferents tècniques
i la fotogràfica és una d’elles.
L’art al carrer no es limita només a pintar parets i altres elements urbans amb un spray. Hi
ha moltes possibilitats de miscel.lània amb altres disciplines
artístiques. Jo vaig començar
utilitzant Photoshop i després
anava dibuixant la imatge. I
després vaig utilitzar plantilles
i pintura. Ara no faig servir
tant el Photoshop perquè vull
veure la diferència entre la llum
i les ombres amb més facilitat.
Ara quan utilitzo fotografies
començo a dibuixar immediatament.
- Per què les dones tenen un
paper tan important en les teves creacions?
- La majoria són icones

La pintura, per a
mi, és la millor
forma de fugir
de l’estrès
Tinc dues idees
per al festival,
però encara no
m’he decidit

foto: dr case

d’estrelles caigudes en l’oblit.
Em van agradar aquestes dones
perquè eren les primeres dones
alliberades. Per a mi, aquestes
dones són molt importants.
- Quines són les teves influències artístiques?
- Podria fer una llista llarga,
però prefereixo parlar de les
últimes coses que m’han cridat
l’atenció com l’exposició que
vaig veure l’any passat de Keith
Haring, els pòsters del metro de
París, l’exposició de Mike Kelley a Amsterdam o la sensació
de veure el Gernika quatre anys
després...
- Vas participar al Cans Festival de Londres, organitzat per Banksy. Com va ser
aquesta experiència?
- Molt bona! Van participar més
de 50 artistes en un túnel de
Waterloo Station, que ara està
completament alliberat per poder pintar.
- La ciutat de Barcelona és
encara capdavantera en matèria d’street art?
- Va tenir una època molt fresca

i amb molta essència on encara
no s’havia consolidat a nivell
global l’art urbà. Encara no hi
havia festivals ni grues ni res. I
el mercat de l’art ni existia encara. T’havies de buscar la vida
com fos. Actualment, el que
s’està aconseguint és alliberar
diferents parets perquè es pugui
pintar i no et posin una multa
desproporcionada.
- Hi ha qui creu que l’street
art és vandalisme. Què en
penses?
- Hi ha de tot, les opinions sempre són heterogènies.
- Com van ser les teves primeres experències artístiques?
- Vaig començar a pintar fa uns
12 anys. Per a mi, la pintura
és la millor forma per fugir de
l’estrès. És la fórmula que em
permet distreure completament
la meva ment.
- Què és el que vols fer amb el
teu art en el futur?
- Doncs el que faig, seguir pintant... I tractar de fer evolucionar el meu treball de forma
constant.

