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El mercat setmanal canvia 
d’ubicació el 19 de juny

COMERÇ les paRaDes s’instal·laRan al pàRquing De DaRReRe De l’ajuntaMent i al caRReR De l’estació, fins a l’institut

la façana del centre cultural de la llagosta ha estat guarnida amb les creacions de diferents artistes de la biennal d’art urbà del Vallès.

l’actuació d’alberto san juan, plat fort 
d’un programa d’actes farcit de propostes 
de teatre al carrer, tallers i mostres

4-5

El Ple acorda l’increment 
per donar resposta a les 
reclamacions tarifàries de 
l’empresa Sorea,
concessionària del servei

ECONOMIA

Augmenta un 
8,68% el rebut
de l’aigua

6
ESPORTS

El CE la Llagosta 
no pot pujar a
Tercera Catalana

12

De la BAUV a la tercera 
Setmana del Teatre
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El mercat setmanal, al carrer de 
l’Estació i darrere de l’Ajuntament

Els responsables municipals 
ja han informat dels canvis als 
paradistes del mercat setmanal 
i als comerços afectats pel tras-
llat, que, fins i tot, han propo-
sat algunes idees. “Agraeixo la 
seva comprensió i l’actitud 
positiva que han tingut, han 
entès el canvi i tot el procés 
ha estat molt tranquil”, ha as-
segurat l’alcalde de la Llagosta, 
Alberto López.
El 19 de juny, les parades que 
ara s’instal.len als carrers de 
Jaume Balmes, de Caldes, del 
Mercat i de Jacint Verdaguer, 
i al passeig de Joan Miró se-
ran traslladades a l’aparcament 
que hi ha darrere de l’edifici del 
Consistori. També es reubica-
ran algunes al començament 
del carrer de l’Estació i a un pe-
tit tram del carrer del Mercat.
A més, les parades de la fruita i 
de les verdures es mouran uns 
50 metres del seu emplaçament 
actual i arribaran fins a l’ins-
titut Marina per tal de donar 
cabuda a una part dels comer-
ciants que hauran de deixar la 

L’Ajuntament de la Llagosta ha decidit que finalment sigui el 19 de juny quan es posi en 
pràctica el trasllat del mercat setmanal, un canvi que s’ha estat preparant durant els
darrers mesos. Amb aquesta mesura, es pretén guanyar en seguretat i també acabar 
amb el greuge que pateix la ciutadania que resideix a la zona des de fa anys

seva ubicació.
“Donem resposta a totes les 
voluntats que hi havia per 
canviar d’ubicació el mercat 
setmanal”, ha dit l’alcalde, que 
ha afegit que el principal mo-
tiu del trasllat és per seguretat: 
“Ara els vehicles de Bombers, 
ambulàncies i policies tenen 
problemes per accedir a al-
gun dels carrers ocupats pel 
mercat si hi ha alguna emer-
gència i això se solucionarà a 

partir del 19 de juny amb el 
trasllat d’una bona part de les 
parades”. 
Amb el canvi, l’Ajuntament 
preveu que s’augmentarà en 
una vuitantena el nombre de 
places d’aparcament a la zona. 
“La manca de lloc per apar-
car és un greu problema que 
tenim a la Llagosta i que des 
de l’Ajuntament hem d’anar 
solucionant ni que sigui poc 
a poc”, ha explicat Alberto 
López.
“També es tracta d’un tema 
de justícia amb els veïns que 
porten molts anys patint el 
mercat pràcticament a casa 
seva”, ha afegit l’alcalde, que ha 
recordat que el trasllat era una 
promesa de l’equip de govern 
municipal: “Abans de ser l’al-
calde ja em vaig comprome-
tre a fer el canvi si arribàvem 
a governar, és una qüestió 
de coherència i és un canvi 
històric i reclamat des de fa 
molt de temps per la majoria 
de la ciutadania de la Llagos-
ta”. - juanjo cintas

Després d’un mes sense 
acord, el Mercat municipal 
ja té mitja junta directiva 
renovada. javier
cuadrado substitueix 
Mari carmen Rodríguez 
a la presidència. tot i així, 
encara resten per decidir 
bona part dels altres
càrrecs de la junta.

novA juntA
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DRet a DeciDiR

Súmate es presenta 
a la Llagosta

Unes 30 persones van assistir 
el 23 de maig a la xerrada que 
el president de Súmate, Eduar-
do Reyes, i el coordinador co-
marcal, Vicente Rodríguez, van 
fer al Centre Cultural en defen-
sa del dret a decicir.

política

El PSC va celebrar 
la Festa de la rosa

L’acte va comptar amb 
l’assistència d’Esperança Este-
ve, diputada socialista al Con-
grés. Durant la segona Festa de 
la rosa, es van recaptar uns 400 
euros per al banc d’aliments de 
l’entitat local Rems.

Visita a l’ajuntaMent. Els estudiants de quart curs de Primària 
de l’Escola Les Planes van visitar el dia 5 de maig diverses depen-
dències de l’Ajuntament de la Llagosta. L’alcalde, Alberto López, 
els va acompanyar durant la seva estada al Consistori.

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 informa-
ció, orientació i assessorament per posar en mar-
xa un negoci. A més, hi ha la possibilitat de fer 
un seguiment de la iniciativa durant els primers 

anys de funcionament. Les 
persones interessades poden 

adreçar-se 
presencial-

ment al servei municipal d’ocupació, a l’edific ad-
ministratiu del passeig del Pintor Sert, o accedir 

Nou servei per a la 
creació d’empreses

La Setmana del Teatre s’inicia 
aquesta tarda al Centre Cultu-
ral amb una xerrada sobre nous 
formats escènics. L’activitat 
anirà a càrrec de directors de 
companyies especialitzades en 
teatre de proximitat.
L’espectacle professional de la 
tercera edició de la Setmana del 
Teatre estarà protagonitzat per 
l’actor Alberto San Juan, que 
posarà en escena el 15 de juny 

Autorretrato de un joven capita-
lista español. L’obra es farà al 
Centre Cultural,  a l’igual que 
la Mostra 3.0. El dia 8, Jump, 
La Alegría de vivir, els Amics 
de la Cultura i Nanocosmos 
Teatre interpretaran Los juegos 
del  des(a)tino, dirigits per Elena 
Codó. Les entrades per als dos 
espectacles es poden aconseguir 
a l’OAC.
Aquest any, hi ha dues novetats. 

Arriba la tercera
Setmana del teatre

la pRogRaMació D’enguany conteMpla una Dotzena D’actiVitats peR a tots els públics

L’alcalde, Alberto López, va 
intervenir el 21 de maig al 
Parlament, durant la Comis-
sió d’Afers Institucionals que 
tractava el projecte de llei de 
Governs Locals, per defensar 
l’autonomia dels ajuntaments. 
López va demanar la reformu-
lació del projecte de llei i va cri-
ticar que l’Estat i la Generalitat 
obliguin als municipis a pagar 
als seus proveïdors a 30 dies 
mentre que “ells triguen un 
any i mig a fer-nos les trans-
ferències perquè nosaltres 
financem els serveis que des 
dels ajuntaments oferim a la 
ciutadania”. - peRe DaMián

L’alcalde defensa al Parlament 
l’autonomia dels ajuntaments

alberto lópez (a l’esquerra), durant la intervenció al parlament.

L’Escola de Teatre TELL or-
ganitzarà una gimcana teatral 
que acabarà amb l’espectacle 
Sense solta, de la Companyia 
Teatre Mòbil, dirigida per 
Marcel Gros. Diverses com-
panyies portaran espectacles 
de petit format al primer Fes-
tival de Teatre i Animació, Parc 
King Teatre, el 7 de juny.
Per al mateix, dia s’ha progra-
mat un taller d’humor gestual, 
amb Bobombín Teatre,  i un al-
tre de dramatúrgia.  A la Biblio-
teca, hi haurà una representació 
amb els membres del taller de 
teatre. - xaVi heRReRo
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Uns 50 artistes han deixat la 
seva empremta als murs del 
Parc Popular en el marc de la 
primera Biennal d’Art Urbà 
del Vallès (BAUV). Del 22 al 
25 de maig, la BAUV va pro-
moure expressions artístiques 
d’estils diversos, així com dues 
exposicions, un concurs d’skate, 
projeccions audiovisuals, tallers 

i una sessió de DJ. El Parc Po-
pular i el Centre Cultural, es-
cenaris artístics de la Biennal, 
presenten a partir d’ara un as-
pecte molt diferent. El parc va 
ser el lloc escollit perquè els ar-
tistes urbans fessin els seus mu-
rals i dissenys. Al Centre Cul-
tural, l’altre espai de la BAUV, 
s’ha apostat per transformar la 

façana, un canvi que, segons Al-
berto López, alcalde de la Lla-
gosta, “ha rebut una acollida 
més bona del que esperàvem 
perquè la gent necessitava 
aire fresc”. López ha afegit que 
el  balanç és molt positiu i que 
la BAUV “ha generat debats 
molt enriquidors entre la ciu-
tadania”. - MaRiona Rabasa

La BAuv fa de la Llagosta
un museu a l’aire lliure

La Safa celebra el 50è

un home observa com l’artista urbà ilia Mayer pinta el seu disseny al parc popular.

Dia inteRnacional contRa la ViolÈncia VeRs les Dones

eleccions

El PSC van obtenir 1.100 vots, 
814 menys que l’any 2009. ICV-
EUiA va ocupar el segon lloc 
amb 637 vots i en va guanyar 
460. El PP va baixar del segon 
al tercer lloc amb 509 vots i una 
pèrdua de 279.
ERC va ser la quarta llista amb 
376 vots. El 2009 en van obte-
nir 97. Ciutadans va aconseguir 
350 vots, mentre que CiU va 
passar de la tercera a la sisena 
posició amb 302 vots i en va 
perdre 55. A la Llagosta, s’hi 
van registrar 102 vots en blanc 
i 53 nuls. La participació va ser 
del 42,83%, sis punts per sobre 
de la de 2009. - juanjo cintas

hisenDa

L’Ajuntament
redueix el deute 
bancari un 15,6%
L’Ajuntament ha aconseguit 
rebaixar un 15,6% el deute ban-
cari durant els últims tres anys. 
A finals de 2013, es devien 
5.449.000 euros, el que repre-
senta un deute de 405,2 euros 
per habitant. Aquestes xifres 
situen la Llagosta al lloc 2.381 
de la relació de 8.116 munici-
pis d’Espanya. L’any 2010, el 
deute bancari era de 6.457.000 
euros. La regidora d’Economia 
i Hisenda, Marta Melgar, ha 
destacat l’esforç que es fa per 
equilibrar els comptes “man-
tenint la qualitat dels serveis 
públics i malgrat la davallada 
d’ingressos”. - peRe DaMián

salut pública

Reunió amb la 
Plataforma per la 
Sanitat Pública
La regidora de Salut Pública, 
Virginia Jiménez, i el primer ti-
nent d’alcalde, Jordi Alonso, es 
van reunir el 7 de maig amb els 
representants de la Plataforma 
en Defensa de la Sanitat Públi-
ca del Baix Vallès, Antonio Ló-
pez, Jordi Bayo i Francesc Se-
gura. “Els municipis del Baix 
Vallès estem davant d’una 
realitat complicada en matè-
ria de serveis sanitaris i per a 
l’Equip de Govern municipal 
és important que es mantin-
gui el servei d’urgències del 
Centre d’Assistència Pri-
mària com fins ara”, ha expli-
cat Virginia Jiménez. - p. D.

El PSC guanya 
les europees, però 
perd 814 vots
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El Ple aprova un increment 
del 8,68% del rebut de l’aigua

Sorea, que és l’empresa conces-
sionària del subministrament 
de l’aigua a la Llagosta, plan-
tejava per a aquest any un aug-
ment d’un 31%, però l’Equip 
de Govern no està d’acord. El 
Consistori encarregarà una 
auditoria a la Diputació dels 
comptes d’explotació de Sorea 
per veure si els números finals 
poden ser més favorables als 
interessos de la ciutadania de 

la Llagosta. A més, recuperarà 
amb una depuradora el pou de 
Can Xiquet, que, des de l’any 
passat, està contaminat. Quanta 
més aigua s’obtingui per aques-
ta via, menys aigua s’haurà de 
comprar a Sorea. L’any que ve 
es farà una connexió directa 
amb Aigües Ter-Llobregat per 
abaratir el cost de l’aigua. 
El Ple també va aprovar el 
tancament definitiu del procés 

d’intervenció de la gestió i ex-
plotació del CEM El Turó. El 
punt va comptar amb el vot a 
favor de l’Equip de Govern mu-
nicipal; en contra del PP i amb 
l’abstenció del PSC i de Javier 
Alcaraz. Durant els mesos de 
la intervenció, es va generar 
un dèficit de 119.000 euros, 
que el Consistori reclamarà 
ara a l’antiga empresa conces-
sionària, Geafe. - juanjo cintas

L’Ajuntament ha aprovat l’augment de 
l’ordenança del subministrament d’aigua 
amb el vot a favor de l’Equip de Govern 

municipal i del regidor no adscrit Javier 
Alcaraz, i en contra del PSC i del PP. La 
regidora de CiU no va assistir a la sessió

Unes 70 persones assisteixen a la
xerrada del periodista Jaume Barberà 

El periodista molletà Jau-
me Barberà va parlar sobre 
l’actualitat política, econòmica 
i social de Catalunya als alum-
nes del Centre de Formació 
d’Adults de la Llagosta. La xe-
rrada, oberta a la ciutadania, va 
tenir lloc el 30 de maig al Cen-
tre Cultural i va comptar amb 
l’assistència d’unes 70 persones. 
A més, Jaume Barberà va expli-
car algunes de les claus per en-
tendre els seus dos darrers lli-
bres: S’ha acabat el bròquil i 9N 
2014. - josé luis RoDRíguezjaume barberà (a l’esquerra), durant la xerrada al centre cultural.

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 

Jornades Solidàries 

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.

E l 
comp-

te d’explotació del curs passat 
de l’escola bressol Cucutras, de 
prop de 70.000 euros menys del 
pressupostat, va obtenir el su-
port de tots els grups polítics 

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

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.

teRceRa República. Unes 40 persones es van manifestar durant 
la tarda del 2 de juny a la plaça d’Antoni Baqué per reclamar la 
convocatòria d’un referèndum per escollir entre monarquia o re-
pública, després que al matí s’anunciés l’abdicació de Joan Carles I.

cultuRa

Expósito guanya
el concurs de cante

Raquel Expósito va guanyar el 
31 de maig al Centre Cultural 
la final del 31è Concurs de can-
te jondo Ciutat de la Llagosta, 
organitzat per la Casa de An-
dalucía. Expósito és la primera 
dona que guanya el certamen.

ensenyaMent

Niu Blau homenatja 
Maria Teresa Llonch

El 18 de maig, unes 250 perso-
nes vinculades a l’escola bres-
sol Niu Blau van fer un home-
natge al Centre Cultural a la 
mestra del centre Maria Teresa 
Llonch, en reconeixement a 37 
anys al servei dels infants.

cultuRa

La Biblioteca commemora el 20è aniversari 
del trasllat a l’edifici de Can Pelegrí
L’acte es va fer el 24 de maig i va estar amenitzat per l’Escola 
municipal de Música. La celebració va servir per inaugurar una ex-
posició fotogràfica sobre la Biblioteca i per lliurar els premis dels 
concursos de dibuix, redacció i de disseny d’un logotip. Hi van as-
sistir Laura Padró, primera directora del servei a Can Pelegrí; Án-
gel Fernández, actual director, i el regidor de Cultura, Jesús Ríos.
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“La Llagosta és tranquil·la, 
agradable i encantadora”

El regidor a prop 

Jaume
Bonallach

61 anys.
Actualment és
el president de
La Llagosta
Club de Ball

- Quin és el seu racó favorit 
de la Llagosta?
- La Llagosta és un racó en si 
mateixa. M’agrada tot, passejar 
per tot el poble, pel Parc Popu-
lar, per la plaça de la Sardana...
Tot ho trobo tranquil, agrada-
ble i encantador. La gent està 
acostumada a caminar pel mig 
del carrer i no fa servir les vo-
reres. Jo també ho faig. Hi ha un 
gran sentiment de poble. Em 
costaria molt haver d’escollit un 
lloc concret.
- Per què es dedica a la polí-
tica?
- Per vocació. La política és 
una vocació de servei, com ser 
metge o capellà. Actualment, 
la política està injustament mal 
vista. Ser polític és representar 
el més dignament possible un 
col.lectiu i preocupar-se per les 
seves necessitats i evolucions. 

Has d’estar molt atent a les ne-
cessitats de les persones. Em 
preocupa que ara es parli molt 
sobre que no hi ha democràcia i 
sobre que s’han de fer les llistes 
obertes a les eleccions, que jo 
crec que només servirien per-

què fossin escollides persones 
amb molts diners i seria tornar 
al caciquisme.
- Què li falta a la Llagosta?
- Ben poques coses. A la Lla-
gosta li falta que tothom tingui 
feina, que no hi hagi atur. Un 
poble necessita harmonia, to-
lerància i convivència. Això no 
és fàcil quan no hi ha feina. A la 
Llagosta hi ha molt bones per-
sones, però que tothom tingui 
feina és bàsic.
- I què li sobra?
- Diferències de classe, socials i 
lingüístiques. Com a tot arreu. 
No ens salvem de la manipula-
ció d’alguns mitjans de comu-
nicació i polítics interessats que 
provoquen aquestes diferències 
i rivalitats amb altres municipis, 
per exemple. Primer de tot hem 
de mirar-nos a nosaltres ma-
teixos. - juanjo cintas

La política és una 
vocació de servei 
injustament
mal vista

A la Llagosta
només li falta
que tothom
tingui feina
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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
Los que participamos en la Semana del Teatro 
tendremos la suerte de poder estrenar
el nuevo Centro Cultural de #laLlagosta!!!

Mario Gaertner @mariogaer / 27 de maig

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

Estimados vecinos y vecinas,
Este mes de junio nos trae innumerables temas que tratar en este 
editorial, la Biennal d’Art Urbà, la 3a Setmana del Teatre, el
cambio de ubicación del mercado semanal, las elecciones
europeas, abdicaciones reales, etc... En primer lugar quiero

reconocer el trabajo y la dedicación de todos los
técnicos, trabajadores y sobre todo artistas que han
colaborado con La Llagosta en la celebración del 
BAUV’14. Hemos podido disfrutar en los últimos días 
de un acontecimiento especial, de los que se ven pocos 
por aquí. Innumerables artistas de reconocido
prestigio han dado luz y color a nuestra pared más 
gris, la que nos une con el polígono industrial. Una 
Biennal que, gracias a meses de preparación y de 
promocionar el proyecto en distintas
administraciones, hemos conseguido que la

aportación directa del ayuntamiento sea ínfima. Y 
todo ello gracias a la Diputación de Barcelona y a
varios patrocinadores privados. Pero el arte y la cultura 
no se frenan aquí. Llega la 3a Setmana del Teatre. Un
acontecimiento especial que hace florecer el potencial 

artístico que atesora nuestra gente. Y es que en La
Llagosta, todos tenemos un actor o una actriz dentro. 

Este tercer año consolidamos este proyecto 
que genera muchísima ilusión en toda la 
gente que participa en los diferentes actos, 
talleres, representaciones, etc.... Además, 

continuamos apostando por el teatro
profesional y este año contamos con la
presencia de Alberto San Juan como plato 
fuerte de esta semana teatral.
Otro gran acontecimiento de este mes es el 
histórico cambio de ubicación del mercado 
semanal. Una petición anhelada por
innumerables vecinos y vecinas desde hace 
muchos años. Este cambio de ubicación

responde a cuatro factores básicos: 1) Justicia para con los vecinos y vecinas de las calles 
afectadas. Son muchos años en esta situación. 2) Seguridad respecto emergencias y paso 
de vehículos ante algún incidente. Todos los pasos, a partir de ahora, tendrán como
mínimo 3,5 metros. 3) Aumento global de plazas de aparcamiento en La Llagosta.
Aproximadamente unas 80 plazas más de aparcamiento todos los miércoles por la 
tarde/noche. 4) Las promesas se cumplen. Y este era uno de los compromisos que este 
gobierno le prometió al pueblo. Este cambio no será maravilloso desde el primer día. 
Como todos los cambios, sobre todo aquellos que mueven algo que lleva muchos años 
estancado, este cambio producirá controversia en un principio. Sabemos que nos
encontraremos con ciertas dificultades al principio, que irán saliendo, pero poco a poco 
iremos resolviendo los problemas y, entre todos, seguiremos disponiendo del mejor 
mercado semanal de la comarca. Este es nuestro rumbo, trabajar y dedicarnos a mejorar 
La Llagosta cada día... Con mayor acierto o no, pero con una apuesta clara: mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

Alberto López 
alcalde de la llagosta

El traslado del mercado 
semanal permite ofrecer
unas 80 plazas más de
párquing cada miércoles

CuMPLiEndo CoMPRoMiSoS
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Biennal d’Art urbà

Creo que fue en 1967 cuando, 
en un pequeño pueblo del Pi-
rineo aragonés llamado Echo, 
unas personas tuvieron la idea 
de invitar a artistas que, a cam-
bio de alojamiento y comida, 
trabajarían en ese pueblo y de-
jarían allí sus obras. La reacción 
del pueblo fue rápida y directa: 
“¡Estáis locos!”
Pasaron los veranos y las obras 
de los artistas poblaron el pai-
saje de Echo al mismo tiempo 
que los vecinos encajaron ese 
duro golpe que, con el tiempo, 
no lo ha sido tanto. Y prueba 
de ello fue la defensa que hizo la 
ciudadanía de su museo al aire 
libre ante las intenciones de 
Jaca de llevárselo a sus tierras.
En La Llagosta, un grupo de 
personas nos ha presentado la 
Biennal d’Art Urbà del Vallès. 
Y las reacciones (algunas) eran 
las de esperar. La admiración de 
una juventud que observaba el 
proceso creativo de los artistas. 
La gente de la petanca encanta-
da ayudando en lo que podían. 
Los me gusta y los no me gusta, 
los que sin entender miraban, 

los que miraban y no entendían, 
los esnobs que pasaban de largo 
porque estamos en La Llagos-
ta y no en un barrio artista de 
Carcelona y, como no, el rechazo 
vocacional de los de siempre, 
de aquéllos que todo les parece 
mal cuando lo hacen los otros.
Sólo quiero agradecer a los 
artistas y a los organizadores 
que nos hayan dado la oportu-
nidad de experimentar todas 
estas reacciones/sensaciones. 
Y, por último, pedir a vecinas 
y vecinos que respetemos estas 
obras que, quizás en un futuro, 
sean nuestro orgullo del mismo 
modo que las esculturas lo son 
para las gentes de Echo.

Xavi Tolentino

tercera República

La Llagosta està farta, farta de 
la falta de democràcia d’aquest 
país, de que el poble no pugui 
participar en les decisions im-
portants. Farta de mantenir a 
una monarquia que mai hem 
escollit, i que és hereva d’un rè-
gim criminal i feixista com va 
ser el franquisme.
Seguirem sortint al carrer per 
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Em sembla regular. Les pa-
rades de fruita estan massa 
lluny. La gent de la Florida, 
per exemple, ara podria pre-
ferir anar a Santa Perpètua.

La veu del poble  Què li sembla el canvi d’ubicació del mercat setmanal?

iSABEL MuÑoZ
59 anys

Millor que ara, sobretot 
l’accés. Si algun dia passa 
alguna cosa i hi ha d’entrar 
una ambulància o els Bom-
bers, ho tindran més fàcil.

juAn MuÑoZ
53 anys

Em sembla molt bé. 
L’aparcament de l’OAC 
quedarà lliure de cotxes i 
els veïns ho tindrem més fà-
cil per accedir al mercat.

Antonio RAMÍREZ
59 anys

Em sembla bé. Mentre hi 
hagi organització, estigui 
tot al seu lloc i se’ns faciliti 
l’accés a la gent, em sembla 
fantàstic.

tERESA RoBLES
50 anys

Trobo que està bé. Deixar 
lliures els carrers que fins 
ara ocupava el mercat anirà 
bé pel trànsit. L’accés dels 
vianants també serà millor.

AnGuStiAS PÉREZ
49 anys

Cartes 
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temps de memòria

teatre. dècada de 1950
El teatre era una de les activitats culturals que es duien a terme a l’època. El grup de teatre parroquial 
feia les seves representacions a la sala del Bar Rosa. A la fotografia, representació del grup de teatre. 
Com a curiositat, hi podem observar al centre en primer terme el coverol de l’apuntador o consueta, on 
s’ubicava la persona que tenia la funció de recordar als actors els seus papers.

Fotografia cedida per Melcior Sayeras Vilardell i Pepeta Sisó Pagès a l’Arxiu municipal

reclamar una democràcia real 
que ens garanteixi les llibertats 
que ens estan prenent. Això ha 
de començar per poder exercir 
el dret a decidir i sotmetre la 
figura del cap de l’estat a un re-
ferèndum vinculant entre Mo-
narquia o República. La nostra 

fita és aconseguir la Tercera 
República, una democràcia po-
pular, social i participativa. Cal 
un model on poguem sortir tots 
de la crisi enfortint a la classe 
obrera, en comptes d’enriquir 
als poderosos i a uns Borbons 
corruptes i antidemocràtics.

No en tenim prou amb 
l’abdicació del rei, exigim que 
la monarquia passi per les ur-
nes per poder aconseguir la lli-
bertat del poble. Visca la Terce-
ra República!
Assemblea del Casal Popular 

la República de la Llagosta
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El agua en 2014 subirá un 
8,68%. En 2013 subió sólo 
casi el 3%. Por si fuera poco, 
anuncian “la intención de 
los responsables municipa-
les de repartir una subida 
alrededor del 26% en tres 
ejercicios”. En total, el agua 
será un 30% más cara. Y 
aún así no les salen los nú-
meros. En 2013 el déficit del 
servicio de aguas superó los 
70.000€ que pagaremos en-
tre todos vía impuestos.
Han subido el IBI un 10%, la 
guardería un 30%, han mul-
tiplicado las multas, muchos 
impuestos locales han subi-
do por encima de IPC. Sin 
embargo, insisten en que no 
hay dinero y las calles están 
cada vez más sucias, apenas 
se poda, desaparecen bancos 
y  papeleras, la fiesta mayor 
se reduce al mínimo, hay 
menos becas, asfaltan dos 

calles en tres años y recor-
tan las subvenciones a enti-
dades.
Los impuestos se multipli-
can, pero el gasto se reduce. 
Bueno, no todo. Han dedica-
do  más de 60.000€ para la 
gerencia de la empresa mu-
nicipal y otros 40.000€ para 
un asesor jurídico.
Los vecinos pagan más pero 
los servicios que reciben van 
a menos. Algo no cuadra en 
La Llagosta y el problema 
no es sólo la crisis.

Hemos tenido que aprobar 
una subida del agua del 8% 
frente a la propuesta de 
la empresa suministrado-
ra del 31%. Es el segundo 
año que se nos plantea una 
subida desproporcionada 
del recibo. El año pasado 
era entorno al 20% y solo 
aprobamos el IPC. Quería-
mos extraer más agua del 
pozo de Can Xiquet, que 
misteriosamente, se ha con-

taminado. Y realizar una 
conexión directa a ATLL 
para comprar agua más 
barata, pero la subvención 
del PUOSC (Generalitat) 
es para 2015 y Sorea con-
diciona la obra a alargar la 
concesión más allá de los 
tres años que quedan. No 
nos quedamos inmóviles. 
Seguimos buscando dinero 
para la conexión, fórmulas 
para potabilizar el agua del 
pozo y hemos encargado 
una auditoría para ver la 
viabilidad de remunicipali-
zar el servicio. El mercan-
tilismo del agua es fruto 
de acuerdos PP+CiU+PSC 
de privatización del agua 
(www.elteudretesbasic.cat). 
Seguiremos luchando por 
evitar subidas abusivas y 
buscando soluciones para 
que éstas no repercutan en 
la ciudadanía. La batalla ha 
comenzado y está en manos 
de todas y todos nosotros.

Les europees han deixat 
deures. Els més importants 
de tots, interpretar-les. 
D’entrada, augment de la 
participació: missatge cap a 
Europa que els catalans hi 
som i volem continuar sent-
hi. A Espanya, uns partits 
que persegueixen la fi del 
bipartidisme han irromput, 
mentre el PP cau i el PSOE 
s’enfonsa.
A Catalunya, ERC guanya 
les eleccions menjant-se 
l’espai electoral del socia-
lisme català; CiU, que “es 
menja tots els marrons”, 
augmenta en 110.000 vots; 
el conjunt de les forces a fa-
vor del dret a decidir (CiU, 
ERC, ICV) multipliquen el 
conjunt dels que no el vo-
len. Conclusions: Primer, els 
ciutadans castiguen els dos 
grans partits espanyols en 
favor dels aires de renova-
ció. Segon, una aposta clara 
pel dret a decidir i sembla 
que demanen a ERC que es 

responsabilitzi més del país. 
Tercer, els ciutadans con-
tinuen confiant en el Pre-
sident Mas. I a la Llagosta, 
les forces a favor de la con-
sulta sumem més que mai 
(malgrat l’augment de for-
ces contràries). Queda molta 
feina fins al novembre. Hi 
seguirem treballant. Grà-
cies a tots els que ens heu fet 
confiança.

El agua sube desproporcio-
nadamente y, según nuestro 
alcalde, porque el pozo de 
Can Xiquet está contami-
nado y la conexión prevista 
en el PUOSC, a la red de 
aguas Ter-Llobregat no ha 
recibido los fondos que de-
bía enviar la Generalitat de 
Catalunya.

Nuestro grupo municipal,  
ante ese especulativo au-
mento de precio de un bien 
común, propuso algunas 
fórmulas y en caso de no 
causar efecto, la de retener 
en una cuenta aval el im-
porte de los recibos cobra-
dos hasta que la paralizada 
Generalitat de Catalunya 
cumpla con sus compromi-
sos.
Esta fórmula de presión 
ante un proveedor es lícita, 
pero no faltó la pregunta 
con mala intención y propa-
gandística al PPC. En esta 
ocasión del representante 
de CiU.
Según ellos, hacemos una 
propuesta ilegal y eso lo 
dicen los que se saltan la 
legalidad que emana de la 
Constitución, las senten-
cias de los tribunales y los 
acuerdos democráticos en 
las Cortes españolas.

Si unas elecciones munici-
pales nos trajeron una  de-
mocracia en forma de Re-
pública, en 1931,  porque 
unas  europeas no pueden 
traer aires nuevos a esta 
democracia que se ha con-
solidado a cuenta de los 
sacrificios de la clase traba-
jadora. Y decimos clase tra-
bajadora sin hacer distingos 
entre personas que trabajan 
en la cadena de la fábrica o 
gestionándola. Clase traba-
jadora tanto si estás en un 
despacho, defendiendo tu 
microempresa, como si es-
tás en el paro.
Abundando. Quien ha dicho 
que la verdad es de su pa-
trimonio está equivocado. 
La verdad, como la menti-

ra, es propiedad de todos y 
a todos nos toca defenderla. 
Cada cual con la suya. Pero 
eso sí,  arrimando el hom-
bro y remando para conse-
guir una verdad común.  Y 
ahí es donde queremos ir. Si 
unas elecciones municipales 
nos trajeron una  democra-
cia en forma de República 
porqué unas  elecciones eu-
ropeas no pueden darnos 
una forma de organizarnos 
distinta de la que tenemos 
ahora. Aunque fuere a modo 
de estado federal. Con todo 
lo que ello conlleva de sim-
plificación de la administra-
ción pública y otras cosas 
mejores.

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Convergència i Unió Partit Popular Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta

ALGo no
CuAdRA

LA BAtALLA
dEL AGuA

AnàLiSi dE
LES ELECCionS
EuRoPEES

SuBEn EL AGuA, 
LA GEnERALitAt 
no PAGA y…

Si unAS
MuniCiPALES...

Los servicios
se recortan.
Los impuestos
se multiplican

Frente al abuso 
del agua, no
nos quedaremos 
inmóviles

El bipartidisme
fa anys que
es va esquerdar
a Catalunya

Retener en una 
cuenta aval el
importe del
recibo del agua

Quien ha dicho 
que la verdad es 
de su patrimonio 
está equivocado
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futbol sala

Juan Gutiérrez, sotscampió de la lliga i la 
copa de França de futbol sala amb el Cannes
Juan Gutiérrez ha quedat sotscampió de la copa i de la Primera 
Divisió de futbol sala de França. L’equip del llagostenc, el Cannes 
Bocca Futsal, va perdre a la final de la copa francesa contra el KB 
United de París (5-2), mentre que a la lliga, el conjunt va quedar 
segon a un punt del campió, el París Sporting Club.

El primer equip del CE la Llagosta ha quedat 
campió de Quarta Catalana (grup 9), però no pot 
pujar per una sanció federativa per haver-se re-
tirat de la competició a la temporada 2011-12. 
Segons la Federació, el club llagostenc va rebre 
una sanció económica, la pèrdua de categoria i 
no poder pujar durant dues temporades després 
de la retirada del primer equip quan militava a 
la Tercera Catalana. Davant la impossibilitat de 

pujar, l’entrenador Ildefonso Martínez i els ju-
gadors han decidit no continuar la propera tem-
porada ja que consideren que el club ho sabia i 
no se’ls havia informat prèviament. En canvi, la 
directiva assegura que ho desconeixia.
D’altra banda, el president, Andreu Torcal, ha 
anunciat la seva renúncia al càrrec, tot i que con-
tinuarà com a secretari. Ester Barea ha assumit 
la presidència. - josé luis RoDRíguez

El CE la Llagosta guanya 
la lliga però no pot pujar
El Club Esportiu la Llagosta es queda sense ascens a Tercera Catalana per una sanció de 
la Federació Catalana de Futbol, a causa d’haver retirat de la competició el primer equip 
fa dues temporades. L’entitat esportiva local treballa ara per renovar tot el primer equip

andreu torcal i la nova presidenta del ce la llagosta, ester barea, al camp de futbol joan gelabert.

una sanció feDeRatiVa iMpeDeix al pRiMeR equip l’ascens a teRceRa catalana

el DiRectoR espoRtiu i Vocal MaRxa peR uns inciDents aMb un jugaDoR Del club

Xavi Canalejas
dimiteix del jHL
El director tècnic i vocal de la 
junta directiva del Joventut 
Handbol la Llagosta (JHL), 
Xavi Canalejas, ha dimitit del 
seu càrrec degut a “una erra-
da greu”, segons ha explicat en 
una nota informativa del club 
publicada el 19 de maig. Cana-
lejas va prendre la decisió per 
complir amb el reglament in-
tern de l’entitat després d’uns 
incidents amb un monitor del 

Consell municipal de l’Esport 
Escolar i Lleure i també juga-
dor del JHL que van passar el 
14 de maig al pavelló Antonio 
García Robledo.
De fet, el jugador i monitor va 
denunciar Canalejas i s’espera 
sentència del jutjat de primera 
instancia número 2 de Mollet. 
A banda d’això, l’Ajuntament 
de la Llagosta en un Decret 
d’Alcaldia del 28 de maig va 

antonio garcía Robledo, durant un partit de preparació de l’europeu.

futbol

Torneig de base
Joan Gelabert
El CE la Llagosta comença a 
celebrar aquest cap de setma-
na el torneig Joan Gelabert de 
final de temporada. Jugaran els 
equips de futbol 7, mentre que 
el 14 i 15 de juny ho faran els 
de futbol 11.

futbol sala

24 hores de la Unión 
Llagostense

El FS Unión Llagostense ha 
obert el període d’inscripcions 
per al torneig de 24 hores de 
futbol sala que tindrà lloc el 5 
i 6 de juliol al pavelló Antonio 
García Robledo. La data límit 
per inscriure’s és el 27 de juny.

juDo

Daniel Buendía
participa a l’Europeu
El llagostenc Daniel Buen-
día ha participat a l’European 
Open amb la selecció espanyo-
la de judo, el que ha significat 
la primera convocatòria per 
Buendía amb l’absoluta. El lla-
gostenc va perdre a la primera 
ronda contra el letó Vadimns 
Lando. El campionat va tenir 
lloc a Madrid l’1 de juny.

prendre de forma preventiva la 
decisió de prohibir a Canalejas 
l’accés a les instal.lacions muni-
cipals durant sis mesos.
Campionat en joc. En matèria 
estricament esportiva, l’equip 
sènior masculí del Joventut 
Handbol la Llagosta té a to-
car el campionat de la Tercera 
Catalana Preferent. Els llagos-
tencs esperen una derrota del 
Súria contra el Riudoms, que 
juguen el  6 de juny, o aconse-
guir com a mínim un empat, el 
8 de juny, en el seu partit contra 
el Súria (12.30 h), a la darrera 
jornada i al pavelló Antonio 
García Robledo. - j. l. R.

el llagostenc josé ángel VeneRo ha estat campió de la lliga 
nacional de Catalunya, màxima competició de la Federació Cata-
lana de Futbol Sala, amb l’Esplais. La fase decisiva s’ha jugat en 
format final four i l’Esplais s’ha imposat a la final a l’Alella (6-1).

futbol sala

Tati Torres renova 
amb la Concòrdia
L’entrenadora del sènior feme-
ní del Club Deportivo la Con-
còrdia, Tati Torres, ha renovat 
per a la propera temporada. 
L’acord s’ha formalitzat un cop 
s’ha acabat l’actual campanya i 
després que l’equip quedés al 
novè lloc de la Divisió d’Honor 
amb 10 victòries, 4 empats i 12 
derrotes.
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bàsquet

L’EBC no tindrà
sènior masculí
L’EBC la Llagosta no comp-
tarà aquesta temporada amb 
un sènior masculí. El club ha 
pres aquesta decisió per la fal-
ta de jugadors, que ha estat un 
problema que ha arrossegat 
els darrers anys. L’entitat no-
més tindrà dos equips, un cadet 
masculí i un sènior femení.

Les activitats organitzades el 
31 de maig i l’1 de juny amb 
motiu de la Festa de l’Esport 
van tenir una molt bona acolli-
da ciutadana. Les propostes van 
comptar amb un bon nombre 
de públic. El regidor d’Esports, 
Jesús Ríos, creu que “cada ve-
gada la Festa va creixent 
més i demostra que des de 
l’Ajuntament estem oberts a 

la ciutadania i a la gent que 
vol fer esports”.
El dissabte 31 de maig es va 
realitzar una master class de 
Zumba i una altra de Combat, 
a càrrec del personal del Com-
plex Esportiu municipal El 
Turó. L’entitat BTT Bikers la 
Llagosta va organitzar una ses-
sió juvenil de Ciclo Outdoor i 
una master class Popular de Ci-

les actiVitats es Van poRtaR a teRMe en DiVeRsos espais Del Municipi

La Llagosta celebra una Festa 
de l’Esport multitudinària

clo Outdoor. Les sessions, ame-
nitzades per l’Associació de DJ 
de la Llagosta VIPS, es van fer 
a  la pista del Turó, en previsió 
de mal temps. Paral.lelament, 
es va poder gaudir d’inflables i 
es van realitzar altres activitats 
infantils, com tallers, amb la 
col.laboració de l’Esplai Dijoc.
El diumenge 1 de juny, es va 
desenvolupar a l’avinguda de 
l’Onze de Setembre una exhi-
bició i una classe de ioga i tai-
txí amb l’Associació Espai de 
Tècniques Orientals. Al mateix 
espai, el Gimnàs la Llagosta va 
oferir una exhibició de judo.
A la zona d’activitats esporti-
ves de la plaça d’Europa es va 
fer una sessió organitzada pel 
Consell municipal de l’Esport 
Escolar i Lleure. L’Asociación 
de Pensionistas y Jubilados de 
la Llagosta va participar en una 
classe de gimnàstica. La Festa 
de l’Esport va acabar a la tar-
da amb la competició de futbol 
3x3 organitzada pel FS Unión 
Llagostense. - xaVi heRReRo

Moment de la master class popular de ciclo outdoor al ceM el turó.

hanDbol

Antonio García 
guanya la copa i 
marxa a Hongria
Antonio García Robledo ha 
guanyat la copa amb el Pa-
rís Saint-Germain després 
d’imposar-se al Chambery (31-
27) a la final del 25 de maig. 
Aquest va ser el seu darrer 
partit amb el PSG, ja que ha fi-
txat pel Pick Szeged d’Hongria, 
conjunt que ha guanyat la Copa 
EHF i té com objectiu llui-
tar per la Lliga de Campions. 
García tanca una etapa de dues 
temporades al PSG guanyant 
una lliga francesa i una copa. 
D’altra banda, el llagostenc està 
concentrat amb Espanya, del 
3 al 15 de juny, per jugar tres 
amistosos. - josé luis RoDRíguez 

futbol

El Viejas Glorias, 
subcampió de la 
Divisió d’Honor
El Club Deportivo Viejas Glo-
rias ha quedat subcampió de la 
Divisió d’Honor de veterans 
després de perdre el primer lloc 
en el darrer partit de la tempo-
rada. Els llagostencs van empa-
tar al camp del Lliçà d’Amunt 
(1-1), mentre que la Planada 
va guanyar el seu partit i va 
superar-los en la classificació. 
Tot i això, el Viejas Glorias ha 
acabat la temporada al segon 
lloc de la taula amb 67 punts, a 
1 de la Planada, després de 21 
victòries, quatre empats i cinc 
derrotes. A més, el Viejas Glo-
rias ha estat l’equip màxim rea-
litzador amb 116 gols.  - j. l. R.

hanDbol

La directiva del 
Vallag plegarà a 
final de temporada
El president de l’Handbol Club 
Vallag, Mero Alonso, i la resta 
de la junta directiva de l’entitat 
plegaran a final de temporada. 
Els encara actuals responsables 
del club donaran pas a una nova 
junta directiva que serà pre-
sidida per José Aguilera, pare 
de dos jugadors dels equips de 
base de l’entitat. Mero Alonso 
dóna així per acabada la seva 
etapa com a president al Vallag 
i ha explicat que el principal 
motiu per marxar ha estat voler 
donar un nou rumb al club. La 
nova directiva estarà formada 
per set directius vinculats amb 
la base del club. - j. l. R.

Antonio García 
Robledo guanya 
la Copa Suïssa 
Antonio García Robledo ha 
a c o n -
s e g u i t 
guanyar amb la selecció espan-
yola d’handbol el torneig inter-
nacional 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 campio-
nat, de caire amistós, es va dis-
putar a la ciutat de Lausana, a 
Suïssa, el 5 i 6 d’abril, entre Es-
panya, 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, Es-
panya es va trobar amb Suècia, 
que havia guanyat Croàcia.
El combinat espanyol va arren-
car amb força el partit decisiu 
contra els suecs amb un parcial 
de 5 a 1, però Suècia va cap-
girar el marcador i al descans 
s’imposava per 9 a 12. A la re-
presa, Espanya va millorar el 
seu joc fins arribar al marcador 
definitiu de 25 a 24. - j. l. R.
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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

Juny
INSCRIPCIONS, 24 HORES DE FUT-

BOL SALA Fins 27 de juny, de 18 a 20 

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

juliol (FS Unión Llagostense)

TALLER DE CONTES Fins al 17 de 

juny, tots els dimarts, de 18.30 a 20 h, 

a la sala polivalent de Can Pelegrí

TALLER DE TERÀPIES ALTERNATI-

VES. AUTOMASSATGE Fins al 17 de 

juny, tots els dimarts, de 16 a 17 h, a la 

sala d’exposicions de Can Pelegrí

TALLER DE DOL Els divendres 6 i 20 

de juny, de 10 a 12 h, a Can Pelegrí

6 i divendres
TERCERA SETMANA DEL TEATRE 

DE LA LLAGOSTA Fins al 15 de juny. 

Podeu consultar el programa complet 

a la pàgina 11 i a www.llagosta.cat

7 i dissabte
FESTA FI DE CURS DE L’ESCOLA 

JOAN MARAGALL Durant tot el dia, 

al pati de l’escola

CLOENDA DEL PROGRAMA 

D’ACTIVITATS PER A LA GENT 

GRAN Del 7 al 12 de juny

- Dissabte 7: Actuació grup Play Back. 

A les 18 h, al Casal d’Avis

- Dilluns 9: Taller. Com aprendre a mi-

rar per poder pintar. De 10 a 12 h, al 

Casal d’Avis

- Dilluns 9: Microtallers. Improvisació 

teatral i joc escènic. De 17 a 19 h, al 

Centre Cultural

- Dimarts 10: Taller. Textures amb pas-

ta de relleu i trapillo. De 16 a 19 h, al 

Casal d’Avis

- Dilluns 9 i dimecres 11: Taller de Pilates 

i relaxació. A les 9.15 h, al Casal d’Avis

- Dimecres 11: Taller de relaxació amb 

creativitat i imaginació. De 17 a 19 h, 

al Casal d’Avis

Dijous 12: Explica’m un conte. De 17 a 

19 h, al Casal d’Avis

11 i dimecres
CONFERÈNCIA SOBRE ORQUÍDIES 

A les 19 h, al Centre Cultural (La Lla-

gosta + Activa)

12 i dijous
CASAL OBERT Taller d’estiu: Visca 

la fruita! (Inscripció prèvia al Casal in-

fantil o per adreça electrònica a casal.

infantil@llagosta.cat). De les 17.30 a 19 

h, al passeig de l’Onze de Setembre 

(en cas de pluja, al Casal Infantil)

13 i divendres
FESTA FI DE CURS DE L’ESCOLA 

SAGRADA FAMÍLIA Durant tot el dia, 

al pati nord de l’escola

14 i dissabte
FESTA FI DE CURS DE L’ESCOLA 

LES PLANES Durant tot el dia, al pati 

de l’escola

FESTA FI DE CURS DE L’ESCOLA 

GILPE Durant tot el dia, al Parc Popular 

i la carpa de l’institut Marina

15 i diumenge
TROBADA DE COTXES I MOTOS 

CLÀSSICS. XI ANIVERSARI DE GUE-

RREROS CROW MC BARCELONA 

Amb actuacions en directe. De les 9 

a 15 h, a l’avinguda de l’Onze de Se-

tembre, davant el bar Punt de Trobada

18 i dimecres
CONTES PER A TOTES LES EDATS 

A càrrec del grup de narradores de la 

Biblioteca. A les 16 h a, a Can Pelegrí

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS 

Amb Cristina García. A les 18.30 h, a 

la Biblioteca (Can Pelegrí)

21 i dissabte
FESTIVAL FI DE CURS DE GUITA-

RRA I BALL A les 20 h, al Centre Cul-

tural (Casa de Andalucía)

25 i dimecres
FESTA DE CLOENDA DEL PROGRA-

MA D’ACTIVITATS DE LA BIBLIOTE-

CA A les 16 h, a Can Pelegrí

28 i dissabte
REVETLLA DE SANT PERE Activi-

tats, infl ables i jocs de taula. A la tarda, 

ball. De 10 a 20 h, a la pl. de Pere IV 

(Associació de Veïns de Pere IV)

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)

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
11-17 juliol CALvo SÁnCHEZ
18-24 juliol CARRERAS ARBAt
25-31 juliol BotEt nAdAL
1-7 agost CARRERAS ARBAt

SETMANA DEL MEDI AMBIENT DE LA LLAGOSTA

Dijous 5 de juny
- Xerrada sobre l’energia, a càrrec de Greenpeace. A les 19 h, al Centre Cultural

Dijous 19 i divendres 20 de juny 
- Tu tens la paraula. Taller participatiu. De 10.30 a 14.30 h i de 17 a 19 h, a la plaça d’Antoni Baqué

Dimecres 25 de juny
- Hola Watty! Aprendre d’una manera pedagògica bons hàbits energètics en l’àmbit domèstic. De 18 
a 20 h, al Casal 
- Xerrada sobre economia domèstica. Avantatges i inconvenients de les diferents ofertes de
subministraments d’energia per a la llar. A les 19.30 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament
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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

SEGON RETROBAMENT D’ANTICS 

JUGADORS DE FUTBOL SALA De 

10 a 13 h, al Poliesportiu Antonio Gar-

cía Robledo (FS Unión Llagostense)

Juliol
INSCRIPCIONS PER ALS CURSOS 

CATALÀ INTENSIUS D’ESTIU Curs 

de nivell Bàsic 1 (B1), per entendre i 

parlar català. Del 30 de juny al 23 de 

juliol, de 9 a 12 h. Més informació a 

l’Oficina de Català de la Llagosta, edi-

fici administratiu municipal passeig 

del Pintor Sert 2-4).

4 i divendres 
FESTA GALEGA EN HONOR A SAN-

TIAGO APòSTOL Del 4 al 6 juliol, al 

Parc Popular de la Llagosta (Agrupació 

Cultural Galega Alborada)

5 i dissabte
24 HORES DE FUTBOL SALA Dissab-

te 5 i diumenge 6 de juliol, Poliesportiu 

Antonio García (FS Unión Llagostense)

PREINSCRIPCIONS CURS 2014-15
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS

Del 16 al 30 de juny, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Nivells instrumentals. Graduat en Educació Secundària (GES).
Cursos de preparació a les proves d’accés als cicles formatius de 
Grau Mitjà i Grau Superior i d’accés a la Universitat per a majors 
de 25 i de 45 anys.
Informàtica i idiomes (català, castellà, anglès i francès)
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”

Cal més implicació 
social per
consolidar la
Setmana del teatre

- Amb tres edicions, es pot dir 
que la Setmana del Teatre és 
un event cultural consolidat?
- Carlos López. Ara mateix és 
un projecte estable, que evo-
luciona, però encara no està 
consolidat. Cal més implicació 
i participació de tota la ciutada-
nia de la Llagosta.
- Yolanda Frías. És una aposta 
important. No és casual que en 
un poble com la Llagosta hi hagi 
cinc grups estables de teatre. És 
un fet cultural que ha anat crei-
xent durant els últims 15 anys. 
Volem seguir treballant perquè 
esdevingui una marca pròpia de 
la Llagosta
- A què està dedicada la ter-
cera Setmana del Teatre?
- C. L. Al teatre de proximitat. 
És un format que permet arri-
bar més fàcilment a la gent. Si 
la gent no va al teatre, nosaltres 
portarem el teatre a la gent.
- Y. F. No estem inventant res. 
El teatre de proximitat és un 
format en expansió des de fa 
cinc anys a causa de la crisi, 
les retallades culturals i la pu-

jada de l’IVA. Si la gent no pot 
anar al teatre, cal que nosaltres 
ens acostem a la gent. Durant 
aquesta Setmana del Teatre vo-
lem sortir al carrer.
- Personalment, què suposa 
l’organització d’un esdeve-
niment com la Setmana del 
Teatre?
- Y. F. Per a mi, és com seguir 
treballant, ja em dedico profes-
sionalment a això. Amb el Car-
los fem un bon tàndem, però el 
que és molt difícil és seguir el 
ritme de l’Administració. Ens 
suposa un esforç més gran, 
moltes reunions, molt temps in-
vertit... Sempre reclamem més 
agilitat, però...
- C. L. A més, hi ha el tema 
econòmic. Hem hagut de fer 
molts malabarismes per tancar 
un programa d’activitats inte-
ressant amb pocs recursos, però 
amb molta ambició.
- Què és el que no ens podem 
perdre de la tercera Setmana 
del Teatre?
- Y. F. Res. Tenim uns objectius 
molt clars des del principi. No 

Fem Poble

 Yolanda Frías
Carlos López
Yolanda Frías (Nanocosmos) i Carlos López (de la
pedrera de TELL i ara a Bobombín Teatre) són el motor 
organitzatiu de la Setmana del Teatre de la Llagosta

“
es pot destacar una activitat per 
sobre de l’altra. La millor opció 
és sortir de casa i implicar-se, 
participar en l’oferta teatral de 
la Setmana. Aquest és un pro-
jecte de participació ciutadana 
real. No hi ha molts pobles com 
el nostre que impulsin un pro-
jecte com aquest, que neix de la 
dinamització de la mateixa base 
que formem els grups de teatre.
- C. L. Estic completament 
d’acord. L’oferta és molts varia-
da i per a tots els públics.
- En poques paraules, el tea-
tre és...
- Y. F. Vida.
- C. L. Per a mi, personalment, 
ho és tot. Vida i tota la resta de 
coses. És indescriptible fins que 
no ho vius des de dins.
- Y. F. Passió. El teatre és vida 
i passió.
- Què cal per donar un impuls 
més gran al teatre a la Lla-
gosta?
- Y. F. Crec que ens caldria or-
denar una mica la programació 
de les activitats teatrals que 
protagonitzen els grups lo-

cals. Caldria fer una planifica-
ció coordinada per poder oferir 
teatre durant tot l’any. I també 
seria interessant portar de tant 
en tant una obra professional al 
Centre Cultural. No caldria que 
fos cada setmana, però si un cop 
al mes, per exemple. També es 
podria fer més teatre a les esco-
les i als instituts, implicant les 
famílies. Potser també caldria 
avaluar la possibilitat de fer la 
Setmana del Teatre cada dos 
anys perquè no coincidís amb la 
Biennal d’Art Urbà del Vallès, 
que ha estat una explosió crea-
tiva i artística molt valuosa per 
a la Llagosta.
- Una última qüestió. Heu fet 
teatre durant aquesta entre-
vista?
- Y. F. Ara no hem estat fent 
teatre. Hem estat sincers.
- C. L. El teatre és com la vida. 
Tothom actua sistemàticament 
i de forma quotidiana. Per 
exemple, quan vas a comprar el 
pa. Sempre estem actuant. No-
saltres, com a actors, traslladem 
això als escenaris.

El teatre és vida
i passió. És
indescriptible fins 
que no ho vius

Aquest és un
projecte de
participació
ciutadana real

per Pere Damián
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