ESPORTS

MEDI AMBIENT

4 300 persones

participen a la
18a Bicicletada

Enguany, els ciclistes han
estat solidaris amb les
famílies més necessitades
col·laborant amb el Banc
d’Aliments i Rems

12 El CD la Concòrdia,
colíder a la
Divisió d’Honor

VINT

Els Volats guanyen una
multitudinària Festa Major
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CULTURA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA hoMEnAtgE A LA gEnt gRAn DURAnt EL PREgó DES DEL bALcó DE L’AjUntAMEnt

El gual de l’històric camí de can Donadéu es trobava en aquest tram del riu, prop del cementiri municipal de la Llagosta.

La passarel·la del Besòs,
abans de finals d’any

5

L’Ajuntament rep una subvenció de
29.700 euros per refer el pont, que va
enderrocar Adif en acabar l’obra de l’AVE
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Els Volats, guanyadors d’una
Festa Major 2014 molt participativa
La ciutadania de la Llagosta i totes aquelles persones que van venir de fora van poder
gaudir del 12 al 15 de setembre d’una Festa Major amb un gran nombre d’activitats i
molta participació. La celebració es va saldar amb la victòria dels Volats en l’Engreskada

colles en el musical”.
La Festa Major de 2014 va
començar amb el pregó protagonitzat per l’Agrupació de
Jubilats i Pensionistes de la Llagosta. Durant gairebé una hora
hi va haver parlaments i un vídeo amb les diferents activitats
que fa l’entitat. El missatge
principal va ser “gaudir de la
festa, i sobretot, de la vida”,
segons va dir el president de
l’Agrupació de Jubilats i Pensionistes, Bartolomé Goñalons.
Abans del pregó, es va fer el
concurs per escollir la pubilleta
i l’hereu de 2014. La pubilleta és María Clemente Núñez;
la primera dama, Zoe Torres
Rodríguez; i la segona dama,

Arantxa Andújar Medina, mentre que l’hereu és Joan López
Clotet.
Com és habitual, el carrer de
l’Estació va ser l’escenari dels
balls de nit, mentre que l’Espai
Jove va acollir diversos concerts, entre ells l’actuació del
grup Hotel Cochambre, que
“va ser tot un èxit”, segons
l’alcalde de la Llagosta, Alberto
López, que va destacar “la gran
participació ciutadana que hi
va haver en la Festa Major”.
López va felicitar els membres
de l’Engreskada i de les colles
Volats i Saltats i va fer referència al correfoc dient que va ser
una de les “activitats més destacades”. - jUAnjo cintAS

captacions dE sang
Representants de l’Agrupació de jubilats i Pensionistes amb l’alcalde, Alberto López, el dia del pregó.

L’espectacle amb l’humorista
Toni Moog com a cap de cartell
va posar el punt final a una festa gran en la qual les colles dels
Volats i els Saltats van posar el
color. La Murga i els Sangrinaris, que aquest any van tornar
amb la Sangriada, també van
ser protagonistes, igual que les

nombroses entitats que van organitzar activitats.
El veredicte de l’Engreskada
2014 es va donar a conèixer
al carrer de l’Estació el dia
15. “Ens ha fet molta il.lusió
guanyar, han estat molts mesos d’esforç per preparar les
proves”, va dir Juan Antonio

de la Iglesia, membre dels Volats. “Aquest any, els de l’Engreskada ens han fet treballar
més”, va coincidir a explicar
José Manuel Jiménez, president
de la colla dels Saltats. Per la
seva part, la presidenta de l’Engreskada, Tamara Costa, va
destacar “la implicació de les

Un total de 103 persones van donar sang el 10 de
setembre en la captació que es va fer amb la col·laboració
de l’Engreskada, els Saltats i els Volats. Era la primera
vegada que es realitzava una captació tot just abans de
l’inici de la Festa Major. 31 persones van donar sang per
primera vegada. Altres 18 s’hi van apropar, però no en
van poder donar per diversos motius.
D’altra banda, la captació del 31 de juliol es va saldar
amb 90 donacions. Durant tot el matí, es van produir 23
donacions i cinc oferiments i, a la tarda, 67 donacions i set
oferiments.
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LA bicicLEtADA coL·LAboRA AMb EL bAnc D’ALiMEntS

cULtURA

EnSEnyAMEnt

El Ple municipal,
a favor de la
consulta del 9N

Reivindicació
a cops de pedals

Miquel Planell
guanya el 14è
Concurs de fotografia

Homenatge als 20
anys de l’Associació
Cultural Plural

El Ple ordinari del mes de setembre de l’Ajuntament de la
Llagosta va aprovar, amb els
vots d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, de Convergència
i Unió i del regidor no adscrit
José Luis Gutiérrez, una moció
que dóna suport a la convocatòria de la consulta del 9N. El
Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular van
votar en contra, mentre que
Ciutadans Progressistes per la
Llagosta es va abstenir.
Aquesta moció i una altra presentada pel PSC van centrar
el debat polític de la sessió. El
text socialista, que es basava
en la sol.licitud d’una reforma
constitucional per assolir un
estat federal, només va obtenir els vots dels seus regidors.
La resta van votar en contra,
excepte l’edil de CPLL, que va
tornar a abstenir-se.
D’altra banda, l’Ajuntament de
la Llagosta va aprovar de forma definitiva, durant el ple extraordinari que es va celebrar
el dia 24 de juliol, un increment
del 8,68% del rebut de l’aigua.
El punt, que va servir també per
desestimar les al.legacions presentades pel PIBE, va comptar
amb el vot a favor dels regidors
de l’equip de govern municipal
i l’abstenció dels representants
de l’oposició. - xAVi hERRERo

El 28 de setembre va tenir lloc la 18a Diada de la Bicicleta
pels carrers de la Llagosta per reivindicar una mobilitat
més sostenible. La pedalada va reunir uns 300 ciclistes

El fotògraf Miquel Planell, de
Banyoles, ha estat el guanyador
de la categoria de tema lliure
del 14è Concurs estatal de fotografia, organitzat pel FotoClub la Llagosta. La veïna de
Badia del Vallès Alícia López
ha estat guanyadora en la categoria sobre la Llagosta.

El 27 de setembre, el Centre de
Formació de persones Adultes
va celebrar l’inici del curs amb
una festa al Centre Cultural.
L’acte va ser especial perquè
es commemoraven els 20 anys
d’història de l’Associació Cultural Plural, entitat molt vinculada a l’escola.

onzE DE SEtEMbRE

La Llagosta va celebrar la Diada amb
castellers i l’Homenatge a Catalunya
Durant la Diada, es va hissar la senyera a la façana de l’Ajuntament.
Després, va tenir lloc una jornada castellera amb els castellers de
Mollet i de Caldes. A la tarda, es va celebrar el tradicional Homenatge a Catalunya, organitzat pel Grup de Ball de Gitanes.
Un grup d’infants fa cua per completar el circuit de mini bikers.

La Bicicletada era el plat fort
dels actes de la Setmana europea de la Mobilitat Sostenible i
Segura a la Llagosta. La marxa
va començar al Parc Popular, va
recórrer una desena de carrers
del municipi i va acabar al mateix punt de sortida.
A banda del recorregut en bici,
la Diada va comptar amb un
circuit per a infants organitzat
per l’entitat BTT Bikers i una
mostra de bicicletes clàssiques
cedida per un veí de la Llagosta. En canvi, l’exhibició de Bike
Trial que havia de fer el cam-

pió mundial Àngel Batlle va
haver de posposar-se perquè es
va trencar un pedal de la bici.
En aquest sentit, la regidora de
Medi Ambient, Marta Melgar,
ha dit que “la inauguració de
la passera del Besòs seria una
bona ocasió per tornar-lo a
convidar”.
Enguany, els participants van
col.laborar amb una donació
per al Banc d’Aliments. Segons
el regidor d’Esports, Jesús Ríos,
“s’ha vist, un cop més, la gran
solidaritat de la ciutadania
llagostenca”. - MARionA RAbASA

coMERç. L’Associació de Paradistes celebra els 35 anys del Mercat municipal sortejant més de 2.000 euros en vals de 5 euros per a
compres als establiments de l’equipament. Per participar-hi, hi ha
temps fins al dia 31 i només cal comprar a les botigues del mercat.
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L’ajuntament reconstruirà
la passarel·la del Besòs

Lloc on històricament hi era el gual per creuar el besòs a la Llagosta.

La Diputació de Barcelona
ha atorgat a l’Ajuntament de
la Llagosta una subvenció de
29.700 euros per reconstruir
la passarel.la del riu Besòs. A
finals de setembre, l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) va
autoritzar l’Ajuntament a fer
les obres, que es podrien adjudicar durant la primera quinzena
d’octubre i tindran una durada
aproximada de dos mesos.

L’enderrocament de l’antic gual
del Besòs es va dur a terme al
març de 2013. L’empresa pública Adif va suprimir el pas
un cop enllestides les obres de
l’AVE i va deixar la ciutadania
de la Llagosta sense l’únic lloc
per poder passar el riu per gaudir de les riberes del Besòs i de
la serralada de Marina.
L’Ajuntament ha estat treballant des de llavors per recupe-

rar el gual, conjuntament amb
diferents col.lectius locals que
reclamen la passarel.la per gaudir d’uns espais naturals per a
esbarjo i la pràctica de diferents
esports. El nou gual serà molt
similar al que històricament hi
havia a la zona i no permetrà
la circulació de turismes ni camions.
L’alcalde de la Llagosta, Alberto López, ha destacat que “finalment s’ha aconseguit redreçar una inconvenient que
afecta a un gran nombre de
veïns i veïnes de la Llagosta, que sovint volen gaudir
de la serralada de Marina i
es veuen amb el problema de
fer una gran volta per creuar
el riu”. López ha afegit que
l’Ajuntament està s’estudiant la
possibilitat de fer diferents activitats divulgatives, en col.laboració amb entitats locals, per
donar a conèixer “un entorn
natural que per a molta gent
és gairebé desconegut, però
que el tenim a tocar el terme
municipal”. - PERE DAMiÁn

inFànciA i joVEntUt

EnSEnyAMEnt

obRES

El Nou Casal
obrirà les portes
el 20 d’octubre

El curs arrenca
amb 2.106
estudiants

184.000 euros
per a obres i
fer pagaments

L’Ajuntament està enllestint els
preparatius per posar en marxa
el Nou Casal, que atendrà infants, joves i les seves famílies.
La renovació d’inscripcions
per als antics usuaris del Casal
Infantil i de l’Aula Oberta ja
està tancada. Fins al dia 10, es
poden inscriure nous usuaris,
però les places són limitades. El
Consistori té previst organitzar
una jornada de portes obertes
el dia 17, una vegada s’hagin
acabat les obres de condicionament del local del Nou Casal, a
les antigues dependències del
Casal Infantil, al carrer de la
Florida. - jUAnjo cintAS

L’alumnat
dels
centres
d’ensenyament d’Infantil, Primària i Secundària de la Llagosta va començar les classes
el 16 de setembre, un dia més
tard que la resta d’escolars de
Catalunya perquè el 15 era
festiu al municipi. En concret,
1.543 infants estan matriculats
a Infantil i Primària i 563, a
Secundària. El nombre de matriculats al primer grup és el
següent: 427 a Les Planes, 449
al Joan Maragall, 432 a l’escola
Sagrada Família i 235 a l’escola
Gilpe. A Secundària, l’institut
Marina té 433 estudiants i el
Balmes, 130. - MARionA RAbASA

L’Ajuntament ha sol.licitat a
la Diputació 184.000 euros en
subvencions per fer inversions
(129.000 euros) i per executar
pagaments corrents (55.000
euros). El Consistori destinarà
78.700 euros per arranjar i ampliar la vorera de l’avinguda
del Primer de Maig entre els
carrers del Progrés i del Pintor
Fortuny, i altres 40.500 euros
per a l’adequació d’un aparcament pavimentat, públic i gratuït al carrer del Pintor Sert,
davant del Camp municipal de
futbol Joan Gelabert, amb capacitat per a una setantena de
cotxes. - P. D.
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LA jUStíciA RAtiFicA L’ARxiU DEL cAS i DiU qUE no hi hA cAP DELictE PEnAL

L’audiència de Barcelona
desestima el recurs de geafe
L’Audiència Provincial de Barcelona ha desestimat el recurs
presentat per l’empresa Geafe
contra la decisió del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció
número 2 de Mollet del Vallès,
que va decretar el sobreseïment i l’arxiu provisional de
la denúncia presentada contra
l’alcalde, Alberto López; el regidor d’Esports, Jesús Ríos, i
dos treballadors municipals.
L’Audiència de Barcelona entén que no hi ha cap delicte

de prevaricació ni d’injúries.
L’antiga concessionària del
Complex esportiu municipal
El Turó mantenia a les seves
al.legacions la querella contra
l’alcalde, mentre que al regidor
només l’acusava d’injúries. A
la sentència, els membres de la
secció vuitena de l’Audiència no
han trobat cap delicte penal. El
tribunal considera que López i
Ríos van fer ús del seu dret de
llibertat d’expressió i que, en
cap cas, hi ha declaracions inju-

rioses contra Geafe. Pel que fa
a l’acusació de prevaricació, els
jutges mantenen l’argument del
Jutjat de Mollet, que deia que
els acords pels quals es va decidir la intervenció del CEM El
Turó van ser adoptats pel Ple
municipal.
El tribunal indica al seu raonament que, si Geafe considera
que el procés d’intervenció no
ha estat correcte, ha de dirigirse a la jurisdicció contenciosa
administrativa. - xAVi hERRERo

Un gRUP DE PERSonES ES VA concEntRAR PER DEFEnSAR ELS DREtS DE LES DonES

acte contra la violència de gènere
Amb una pancarta en la qual es
podia llegir Totes les dones, tots
els drets, tot l’any i amb diversos
fulls al.lusius als drets de la dones, un grup de veïns i veïnes
van mostrar el 9 de setembre la
seva indignació amb la violència
de gènere. L’acte, que va tenir
lloc a la porta de l’Ajuntament,
va ser convocat per la Regidoria
de Polítiques d’Igualtat, Dones
amb Iniciativa i Veus de Dona.
Entre els assistents, hi havia
l’alcalde, Alberto López, i pràcticament tots els regidors de
l’equip de govern. - j. c.

Des de fa uns dies i fins, almenys, d’aquí a un mes,
una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica mesurarà els nivells de contaminació de l’aire a la Llagosta. Els resultats serviran per estudiar la qualitat de l’aire i millorar-la.
MEDi AMbiEnt.

SoLiDARitAt

cooPERAció

El PSC inicia una
campanya solidària

Festa Solidària amb
el poble sahrauí

Per segon any, el PSC promou
una campanya de recollida de
donacions per a material escolar. La recaptació es lliurarà
directament a les AMPA dels
centres escolars. Fins ara, s’han
aconseguit uns 600 euros.

La plaça d’Antoni Baqué es va
omplir el 27 de setembre durant la Festa Solidària, que va
reunir vuit entitats locals sota
el lema La Llagosta amb el
Sàhara per donar conèixer la
realitat dels refugiats sahrauís.

ASSociAcioniSME

L’Hotel d’Entitats serà un equipament
autogestionat al servei de les entitats locals

La regidora Virginia jiménez, llegint el manifest de la concentració.

Et vols
anunciar
al
truca i
t’informarem

654
368
974

Una desena d’entitats s’han interessat ja per fer servir el futur Hotel
d’Entitats de la Llagosta. L’equipament estarà ubicat a la primera i
a la segona planta de l’edifici del Mercat municipal. L’Ajuntament
va presentar el projecte al teixit associatiu de la nostra localitat al
mes de juliol. El Consistori vol que sigui un espai que fomenti la
participació ciutadana i el treball conjunt entre les entitats.
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“La Llagosta té molt de
potencial i s’ha d’aprofitar”
- Per què es dedica a fer política?
- Principalment m’hi dedico per
la influència de dues persones.
En primer lloc pel meu pare,
que va ser la primera persona
que em va introduir en aquest
món de la política. Amb ell vaig
viure els primers moments entorn a aquest món. I després
també pel Julio Anguita. M’he
sentit sempre molt representat
per ell, és el meu referent. També faig política per vocació, perquè m’agrada tot el que implica, entre d’altres coses, discutir
sobre tot allò que ens envolta.
- Quin és el seu lloc preferit
de la Llagosta?
- En concret, no en tinc cap. Sí
que he viscut molts anys a plaça
de la Concòrdia i, evidentment,
guardo molts records d’aquella
època. Actualment, m’agrada

la plaça de la Sardana. Em trobo molt a gust en aquell espai.
Però, ja dic que, en principi, no
tinc cap racó preferit.
- Què és el millor de la nostra
localitat?
- Jo diria que el millor de la

Em dedico a la
política pel meu
pare i pel Julio
anguita
M’agrada la plaça
de la sardana i
tinc molts records
de la concòrdia

Llagosta és que encara conserva l’esperit de poble. És una
població molt propera i això
m’agrada molt. És un dels seus
avantatges, però això també té,
de vegades, els seus inconvenients.
- I què és el pitjor?
- Doncs precisament que, per
ser un poble, per aquesta condició, en nombroses ocasions es
creua la ratlla de la privacitat.
Hauríem de ser menys tafaners,
en general.
- Què li falta a la Llagosta?
- Fer-se gran en tots els sentits.
La Llagosta ha de ser un poble,
això està bé, però també s’ha de
tenir una visió més enllà dels
tres quilòmetres quadrats de
superfície del nostre municipi.
Hem d’aprofitar tot el potencial
que tenim. La Llagosta té molt
de potencial. - jUAnjo cintAS

El regidor a prop

Jordi

alonso

38 anys.
Administratiu.
Coordinador local
d’Esquerra Unida i
Alternativa
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La piulada
Más de 300 personas participando
#Bicicletada de #Lallagosta y cooperando para
#BancodeAlimentos @melgarhm @menofbike
#femmediambient #femesport
Jesús Ríos @J_Rios6 / 28 de setembre

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

Espai Obert

poRtEs oBERtEs

MoLtEs gRàciEs a tothoM
Estimats veïns i veïnes, vull començar aquest editorial del mes
d’octubre amb una petita valoració de la nostra Festa Major. I
vull resumir la meva valoració amb una paraula: GRÀCIES.
Gràcies a tots els llagostencs i llagostenques que amb la seva
il.lusió i empenta fan que els carrers de la Llagosta s’omplin de
joia i xerinola durant aquells dies. Moltes gràcies a les
entitats i a la gent particular que hi col.labora
organitzant actes i, també, a tota la gent que participa
de manera pacífica i festiva en aquests actes. Aquesta
Festa Major s’ha caracteritzat per acaparar molta
més gent al carrer que d’altres anys i això també ha
suposat un increment en l’activitat econòmica a tots
els establiments hostelers del nostre municipi. Molta
gent al carrer i molta concòrdia. Molt de color i una
sensació que anem recuperant l’esperit de festa que
aquesta maleïda crisi ens havia robat fa uns anys.
Però passada la Festa Major, dóna començament el nou
curs polític a la Llagosta. Un nou curs polític que ens
porta moltes coses i variades. Per una banda tenim en
l’horitzó més proper la consulta del 9 de novembre.
El dia que estic escrivint aquestes línies el Tribunal
Constitucional encara no l’ha suspès però manquen unes
poques hores perquè així sigui. En
qualsevol cas, Catalunya vol decidir,
volem decidir-ho tot, no només el model
d’estat sinó també tota la resta de coses que
la ciutadania, com la submissió dels
anem recuperant l’esperit afecten
poders polítics als econòmics i que són un dels
de Festa Major que
grans culpables de la situació que travessa el
país. Però ara toca parlar a les urnes. Ara toca
la maleïda crisi ens
que ens deixin decidir què volem ser de grans.
havia robat fa uns anys
I la Llagosta no pot restar impassible davant
d’aquest repte històric. La Llagosta vol votar i
que, a Catalunya i a la resta de l’Estat,
sàpiguen quina és l’expressió majoritària del
poble on vivim.
Però no baixem la guàrdia. Que la consulta del 9N no ens faci perdre de vista les
necessitats de la gent. És per això que la Llagosta no s’atura i continua treballant per
poder donar més i millors serveis a la ciutadania. Així doncs, durant els propers mesos
podrem veure com encetem obres de millora a l’avinguda del Primer de Maig, entre
Pintor Fortuny i Progrés; com urbanitzarem un pàrquing per a més de 80 vehicles
davant de la zona esportiva del Camp de futbol Joan Gelabert; millorarem la xarxa de
clavegueram; restablirem la passarel.la del riu Besòs; invertirem per millorar el
confort a les instal.lacions esportives, etc... Tot això en paral.lel a l’increment d’ajuts
per a la gent més necessitada i amb majors problemes del nostre municipi. La Llagosta
es preocupa per la seva gent i, alhora, camina el corriol que marca la història d’aquests
dies. Estem preparats per assolir tots aquests reptes. Endavant, sempre endavant...

alberto López

Alcalde de la Llagosta

Espai Obert
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La veu del poble Creu que és fàcil moure’s en bicicleta per la Llagosta?

Juan a. caBEZudo
40 anys

MaXiMino sÁnchEZ
37 anys

iREnE coLLado
38 anys

yoLanda conEJo
37 anys

cRistina pEicasat
35 anys

No és fàcil. L’origen ja era
complicat i després, quan es
va fer el carril bici, no es va
demanar l’opinió dels usuaris de la bicicleta.

Surto sovint amb el meu fill i
utilitzem el carril bici. Penso
que és fàcil. Potser milloraria si no hi haguessin tants
vianants pel carril bici.

Penso que sí. M’agrada com
està senyalitzat i com està
traçat el carril bici. Podria
ser millor, però n’estic contenta.

Moure’t per la Llagosta sí
és fàcil tot i que el carril bici
podria ser més llarg. El problema apareix quan volem
sortir i anar cap a la platja.

Hi ha zones que sí que estan bé per anar en bici, però
n’hi ha d’altres en les quals
és molt complicat i les voreres estan bastant malament.

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.

ciudades educadoras
!Por fin acabó el verano! Comienza un nuevo curso y no
solo escolar, también el municipal. Hay que decir que no hemos tenido muy buenas notas a
nivel de convivencia. Menudo
veranito. Noches de ruidos en
las calles hasta las tantas, música de coches a todo volumen,
motos a todo gas, defecaciones
de perros por las calles, adultos haciendo pis en las vallas
de los parques donde despues
juegan los niños... Pero todavía
hay mucho más, ¿cómo se pueden autorizar tres conciertos en
una misma noche? ¿Y autorizar
fiestas semana tras semana sin
controlar los decibelios?
Pero tranquilos que esto no es
lo peor. Cuando se acaba la fiesta y empiezas a dormir, sacamos
la famosa barredora y al señor
con el soplillo y entonces nos
acaban de rematar con ese ruido
infernal. Señores gobernantes,
¿cuándo se harán cumplir las
ordenanzas? Nos encanta vivir
en La Llagosta, nos gusta que
la gente salga de fiesta, que se

divierta, pero siempre con respeto hacia los demás. El respeto
empieza por uno mismo. Feliz
curso 2014-15. Por medio habrá nuevas elecciones y todo
esto pasa factura.
Elisa Palazón

astérix
¿Han intentado ustedes pasar
por el camino del cementerio
al otro lado del río? No podrán.
No hay pasaderos. La pasarela
que había la quitaron los de las
obras del AVE. La Llagosta, un
espacio deteriorado por la industria y las carreteras, tiene su
zona verde: la sierra de Marina.
Nuestro espacio municipal se
ha ido deteriorando y, para poner postre a este banquete, van
y quitan la pasarela.
Paseantes y ciclistas ponen el
grito en el cielo y no es para
menos: les cierran la puerta
que tenían y que les corresponde para disfrutar de un espacio
verde a las puertas de sus casas.
El camino de Can Donadéu es
un paso natural histórico que
comunica La Llagosta con la

1925-1930 Festa Major. cafè de can Batlle
El Cafè de Can Batlle era ubicat a l’actual carrer de Sant Pau, a l’època carrer del Carme (corresponent al tram entre l’actual avinguda del Turó i la Riera Seca). El Cafè era centre de reunió, oci i
cultura, i com a anècdota, es pot explicar que va ser el primer lloc de la Llagosta on es va fer servir
llum elèctrica a principis del segle XX. A la fotografia, a l’esquerra, els tres cambrers que hi apareixen són llogats a la Fonda Europa de Granollers. Al centre, darrere del mostrador, el propietari,
Joan Batlle Trius; al seu costat, el seu fill Antoni Batlle Bosch, i el Joanet de Ca la Victòria, amb
motiu de la Festa Major de la Llagosta. La porta que s’observa a l’esquerra conduïa a la sala de ball.

Fotografia cedida per família Batlle (Can Batlle) a l’Arxiu municipal de la Llagosta
zona de Cabanyes, donde reside nuestro patrimonio histórico
(iglesia, masías, pozo de hielo,
otros restos, espacio natural)
que deberíamos visitar para
conocer y disfrutar. Los esco-

lares también realizan excursiones para conocer la sierra
de Marina. Con la desaparición
de la pasarela estas actividades
quedan cortadas de cuajo; una
prohibición no tendría un efec-

to tan contundente. Los días de
retraso en la reposición de la
pasarela son días perdidos. Sí,
amigo Astérix, están locos estos
romanos.
José Luis Mediavilla Alonso

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

La FiEsta
sE apaga

a què
aspiREM?

VoLEnt
EMBoLicaR
La gEnt

WELLido
doLFos
i puJoL

cataLunya
Més
quE Mai

Si nos remontamos cuatro
años atrás podríamos presumir que nuestra Fiesta
Mayor era la envidia de la
comarca. Poco a poco se ha
ido apagando: recortes en
actividades, en fuegos artificiales, falta de apoyo a las
entidades, actuaciones poco
atractivas...
Después de cuatro días oficiales se merece una valoración. Primero felicitar a
todas las entidades que realizan actividades para toda
la población, sin olvidar a
todos los y las llagostenses
por inundarla de color y alegría.
¿Por qué no empezó la fiesta
el día 11 de septiembre? El
día 11, Diada de Catalunya,
siempre ha estado dentro de
la Fiesta Mayor. Este año
no. El motivo del cambio
de fechas todavía no se en-

Aspirem a canviar-ho tot.
La consulta del 9N és una
oportunitat per trencar
l’statu quo i donar la veu a la
ciutadania. Però només amb
la consulta, ni comença ni
acaba res.
Avui no hi ha llibertat sense
canvis profunds a Catalunya, com a Espanya i a Europa. I als nostres ajuntaments. Volem posar fi a un
model econòmic i polític

CiU i ICV-EUiA vam presentar la moció de suport al
món local a la convocatòria
de la consulta sobre el futur
polític de Catalunya del 9N:
aprovada per 8 vots a favor
(els signants), 6 en contra
(PSC i PP) i una negativa a
votar (CpLl). El que sorprèn
són els arguments per votar
en contra o no votar. Totalment d’acord a la pregunta
d’on eren la totalitat dels
ajuntaments aprovant mocions units en contra de les
polítiques abusives del PP
(llei Wert, llei abortament
per fi retirada!). Totalment
d’acord en què hi ha temes greus que ens afecten i
preocupen (atur, pobresa...).
Però siguem seriosos i no
caiguem en la demagògia:
si més de 800 ajuntaments
amb regidors de tots els colors polítics han aprovat la
moció, deu ser que el tema
és important, ens agradi
personalment o no.

El arquetipo de traidor en
España, en un plano político, es Wellido Dolfos. En
el moral, un tal Judas, que
traicionó por 30 monedas.
Pues bien, hoy Cataluña ya
tiene su nominado a traidor
de referencia en la historia
de España y de Cataluña:
Jordi Pujol i Soley: presun-

Ara ha tornat el moment
dels polítics, amb visió
d’Estat i amb capacitat de
treballar. Menys mirar-se
el melic i més treball colze
amb colze per fer de Catalunya el que sempre hem
reclamat: un estat federat
dins d’una Espanya plurinacional.

Jordi Pujol,
presunto traidor
repugnante
a su país

Ja ho va proposar en Pasqual Maragall i aquest és
l’esperit de l’Estatut de
2006. Federalisme envers
centralisme és el que vàrem
votar els catalans.

Entre todos
haremos renacer
de nuevo nuestra
Fiesta Mayor
tiende. ¿Por qué la fiesta local no fue el viernes 12 que
era puente? Otro cambio, la
fiesta local se pasó al lunes
15, perjudicando a muchos
trabajadores de La Llagosta y a muchas familias que
trabajan fuera de la población y no pudieron disfrutar
con sus hijos de ese día, por
ejemplo, en la espuma. No
se entiende que el viernes
no se hiciera puente para
disfrutar más de nuestra
fiesta.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

Volem posar fi al
model polític i
econòmic que ens
ha portat la crisi
que ens ha portat a la crisi
més greu que hem conegut
en dècades.
Volem posar l’economia
al servei de les persones.
Garantir els drets socials
i laborals de tothom. Fer
net amb tots els casos de
corrupció i impedir que es
reprodueixin. Dotar-nos de
més instruments de participació per tal que la gent
pugui decidir.
Llibertat vol dir ocupació
laboral digna, salut i educació públiques i de qualitat.
Llibertat vol dir combatre
les desigualtats i la pobresa.
Vol dir igualtat entre gèneres. Vol dir equitat, ecologia
i ètica.
I per fer-ho possible, cal un
canvi de majories arreu. I,
sobretot, una intensa mobilització ciutadana, veritable
artífex del progrés al llarg
de la història.

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

La consulta no
exclou els temes
socials. A l’inrevés,
no hauria
Demanar retirar-la és enganyar. El Regne Unit ens
ha donat una lliçó amb el
referèndum d’Escòcia: s’ha
votat i ha sortit el no. Doncs
borrón y cuenta nueva. Per
què fa tanta por la democràcia? És que encara no
s’han superat els anys de les
imposicions? Només volem
votar, i que es respectin els
resultats.

Convergència i Unió

to traidor repugnante a su
país porque se aprovecha
del poder. Presunto traidor
moral que vende a los catalanes por más de 30 monedas. Y presunto candidato
a padrino, con actuaciones
dignas de la mafia, como la
de fabricar un enemigo para
cobrar a las personas por
protegerle del enemigo en
beneficio de la familia. Con
el España nos roba, dirige
la atención de sus víctimas
mientras les roba la cartera. Y al más puro estilo de
los capos, refugia presuntamente su botín en paraísos
fiscales. Victimismo, proteccionismo,
autoritarismo... Para proteger su casta
de caciques.
¿Servicio a Cataluña? Ninguno, los ladrones no nos
sirven. Y hoy no toca el y
tú más, ni Bárcenas, ni Millet, ni Magdalena Álvarez.
Toca hablar de usted y de si
trabajaba usted solo.

I això és el que desitgem
molts catalans. Que Cata-

Partit Popular

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta

Catalunya, un
Estat federat dins
d’una Espanya
plurinacional
lunya esdevingui un Estat no independent. Però,
sobretot, que Espanya es
transformi en un Estat plurinacional i descentralitzat.
I, si hem de votar, votem...
Que no passa res!

Publicitat
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Esports

LES LLAgoStEnqUES EncEtEn LA SEVA tERcERA tEMPoRADA A LA DiViSió D’honoR

El cd la concòrdia, líder
per la diferència de gols
El CD la Concòrdia ha iniciat amb força la seva tercera temporada a la Divisió d’Honor
després d’aconseguir sumar dues victòries en dos partits. Les jugadores de Tati Torres
colideren la classificació juntament amb el Sabadell, segon amb pitjor diferència de gols

FUtboL SALA

ARtS MARciALS

El Llagostense vol
aconseguir l’ascens

Patrick Oviedo,
instructor de katana

El Fútbol Sala Unión Llagostense ha encetat un nou projecte esportiu a la Primera Territorial, al grup B, amb l’objectiu
d’aconseguir l’ascens. A la primera jornada va guanyar 3 a 1
el Casino de Tiana.

L’escola japonesa Toyama Ryu,
ha nomenat el responsable de
l’Escola Okinawa Team, Patrick Oviedo, com a instructor
al Vallès Oriental de l’art del
Iaido, que ensenya l’ús de la katana (espasa tradicional).

FUtboL

El primer equip del CE la Llagosta canvia
al grup 8 de Quarta Catalana
El primer equip del CE la Llagosta competeix aquesta temporada
al grup 8 de la Quarta Catalana i no pas al 9 com el curs passat.
El canvi, de moment, s’ha saldat amb dues derrotes a les primeres
jornades, contra el Santa Agnès (0-3) i el Sant Fost (2-0). Els llagostencs estan dirigits per Francesc Durán i Sergi Giménez.

Les jugadores del cD la concòrdia, concentrades, durant la mitja part del partit contra la Unión.

Les jugadores del CD la Concòrdia afronten la
nova temporada amb l’objectiu d’intentar lluitar
per l’ascens a la Segona Divisió Nacional de futbol sala. Tot i això, el primer repte és assolir la
salvació matemàtica. Les del nostre municipi han
iniciat la lliga a la Divisió d’Honor sumant sis
punts dels sis possibles.
A la primera jornada, a casa de l’Hospitalet

Bellsport, el CD la Concòrdia va guanyar per dos
gols a quatre. I a la segona jornada, va imposarse contra la Unión per quatre gols a un durant el
partit disputat al CEM El Turó. Als dos primers
partits va destacar Maria Vinyet, que és la pitxitxi de l’equip amb 3 gols. Demà dissabte, jugarà
contra la Penya Esplugues B a les 17 hores al
CEM El Turó. - joSé LUiS RoDRígUEz

hAnDboL

FUtboL SALA

El Vallag es queda
sense amateur

Gutiérrez i Gómez
fitxen pel Toulon

L’Handbol Club Vallag finalment no tindrà primer equip la
temporada 2014/15. La directiva de l’entitat local va decidir
no inscriure cap equip sènior
masculí per falta de jugadors,
tot i que tenien una plaça assegurada a la Segona Catalana. El
club ara vol potenciar l’handbol
de base.

Els llagostencs Juan Gutiérrez
i Sergio Gómez han fitxat per
l’equip Toulon, de França, de la
Primera Divisió de futbol sala.
Els dos jugadors arriben a un
conjunt que té com a objectiu
intentar lluitar per guanyar la
lliga francesa. Gutiérrez jugava
al Cannes i Gómez, a la Unión
Santa Coloma.

L’AjUntAMEnt cRiDA L’AtEnció AL joVEntUt hAnDboL i Li DEMAnA MéS RESPonSAbiLitAt

pols per les
hores d’entrenament
L’Ajuntament ha fet una crida al club Joventut Handbol la
Llagosta (JHL) perquè actuï
amb responsabilitat en l’ús de
les instal.lacions esportives,
després que les famílies d’un
equip ocupessin el 18 de setembre per la força el poliesportiu
Antonio García Robledo per
dur a terme un entrenament
fora del seu horari i en perjudici
d’altres clubs. Des de l’entitat,

apunten que necessiten més hores d’entrenament i que volen
concentrar tota la seva activitat
en aquest pavelló per a no haver
d’entrenar alguns dies al CEM
El Turó.
Per tal de resoldre la situació,
l’Ajuntament s’ha reunit amb
l’entitat per definir uns nous
horaris d’entrenaments i en
les properes setmanes es faran
més trobades amb les entitats

que ho hagin sol.licitat. Tot i
això, el Consistori ha lamentat
l’ocupació de les pistes i ha recordat que, si torna a passar, es
podria obrir un expedient perquè aquesta acció està tipificada
com a falta a l’ordenança municipal de civisme.
La presidenta del JHL, Elsa
Flórez, ha indicat que alguns
pares han arribat al límit de la
seva paciència per no obtenir
una solució. Flórez ha explicat
que aquesta temporada el JHL
ha augmentat les seves necessitats de temps per a entrenaments degut als nous equips
benjamí i aleví. - j. L. R.

ViEjAS gLoRiAS. Alonso Rodríguez (foto) és el nou president del
CD Viejas Glorias en substitució de Pedro Morales, que continua
com a vocal. D’altra banda, el club va homenatjar durant el partit
de Festa Major a Javier Restoy, mort a causa d’una greu malaltia.

Esports
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MéS DE 90 inFAntS S’inScRiUEn A LA noVA tEMPoRADA DE LES EScoLES ESPoRtiVES

Les Escoles d’iniciació
Esportiva 2014-15, en marxa

L’Ajuntament i el Consell municipal de l’Esport Escolar i el
Lleure van posar en marxa les
Escoles d’Iniciació Esportiva
(EIE) a principis de setembre.
Des d’aleshores, s’hi han inscrit
més de 90 infants. Les escoles
esportives ofereixen iniciació
esportiva en bàsquet, futbol
sala, handbol i esports adaptats
per a persones discapacitades.

Tot i haver començat ja la temporada, les inscripcions romandran obertes durant tot el curs.
Enguany, com a novetat, s’ha
recuperat la categoria infantil
a les escoles esportives després
que durant la temporada passada estigués a càrrec dels clubs
esportius. D’aquesta manera,
les Escoles d’Iniciació Esportiva completen la formació des

d’iniciació fins a la categoria infantil. Els entrenaments es fan
al Poliesportiu Antonio García
Robledo i al Complex esportiu
municipal El Turó.
Per inscriure’s a les escoles
esportives, cal adreçar-se a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (a l’edifici de l’Ajuntament
de la plaça d’Antoni Baqué).
El preu de la matrícula per als
nous inscrits és de 30 euros i la
quota mensual de 22 euros durant onze mesos.
D’altra banda, les EIE faran
tres jornades de portes obertes
a la plaça d’Antoni Baqué els
diumenges 5, 12 i 19 d’octubre,
a partir de les 10.30 hores.
L’objectiu d’aquestes sessions
es donar a conèixer com es
practica l’esport a les escoles i,
d’aquesta manera, a cada sessió
es practicarà una modalitat diferent. El proper 5 d’octubre es
farà una mostra d’handbol; el
12 d’octubre, una de bàsquet,
i el 19 d’octubre, una de futbol
sala. - joSé LUiS RoDRígUEz

ExcURSioniSME

AjUtS

AtLEtiSME

Dos fondistes fan
la Matagalls Montserrat

Sis sol·licituds
per a les beques
esportives

Un llagostenc,
a l’Ironman
de Barcelona

Dos atletes del Club Esportiu
Fondistes de la Llagosta, José
Antonio Novo, de 53 anys, i
Vicente Alonso, de 61, han
completat la travessa Matagalls - Montserrat, de 85,5 quilòmetres de recorregut i amb
un desnivell de 5.980 metres.
L’objectiu de tots dos corredors era acabar-la i així va ser,
perquè Antonio Novo va completar aquesta cursa no competitiva després de 15 hores, 27
minuts i 4 segons; mentre que
Vicente Alonso va fer un temps
de 16 hores i 32 segons. La Matagalls - Montserrat va tenir
lloc el 21 de setembre. - j. L. R.

Sis esportistes han sol.licitat
optar a les beques individuals
que concedeix l’Ajuntament
de la Llagosta. El període per
presentar instàncies a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania va
acabar el 30 de setembre. A
partir d’ara, l’Ajuntament de
la Llagosta estudiarà cada cas i
donarà a conèixer properament
quin és l’ajut més adient per a
cada cas. La beca podria ser una
quantitat en metàl.lic i/o una
autorització d’ús gratuïta de les
instal.lacions esportives municipals. L’objectiu d’aquestes
beques és facilitar la pràctica
esportiva d’elit. - j. L. R.

L’atleta llagostenc Alberto
Martínez, de 26 anys, participarà a l’Ironman de Barcelona per recaptar fons per a
l’Associació Catalana d’Afectats
de Fibromiàlgia, mitjançant el
programa solidari #Imheart,
format per un grup de set persones al qual pertany. Per a
Martínez, serà el seu primer
ironman, una prova que és completa després de fer 3.800 metres nedant, 180 quilòmetres en
bicicleta i 42,2 quilòmetres corrent, amb un temps màxim de
17 hores. La cursa tindrà lloc el
diumenge 5 d’octubre amb sortida i arribada a Calella. - j. L. R.

Un grup d’iniciació entrena al complex esportiu municipal El turó.

Et vols anunciar

al

truca i t’informarem

654 368 974
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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

agenda

Agenda

DE TINDOUF (Segones Jornades

Matas, Tejanos 85, Àrea Distribucions.

al Centre Cultural (Casa de Andalucía

Solidàries de la Llagosta) Fins al 10

Donatiu: 1 euro (Amics de la Cultura)

de la Llagosta)

8 i dimecres

22 i dimecres

d’octubre, de 18 a 21 h, al Centre Cul-

Octubre

tural i Juvenil Can Pelegrí
INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE

VENDA D’ENTRADES PER AL CON-

CATALÀ PER A ADULTS Fins al 24

VIDEOFÒRUM Si de verdad quieres,

L’HORA DEL CONTE A càrrec de Puri

CERT SOLIDARI DELS GRUPS ÑU,

d’octubre. Horari d’inscripció, dilluns,

de David Frankel. A les 16 h, a Can Pe-

Ortega. A les 18.30 h, al Centre Cul-

DOCTOR X I LOS JIRPIS Fins al 28

dimarts i divendres, d’11 a 13 h, i dime-

legrí (Biblioteca de la Llagosta)

tural i Juvenil Can Pelegrí (Biblioteca)

de novembre (Organitza: La Llagosta

cres d’11 a 13 h i de 16 a 18.30 h (Ofi-

26 i diumenge

Casal d’Avis

93 574 27 46

+ Activa). Concert: Dissabte 29 de

cina de Català de la Llagosta, a l’edifici

L’HORA DEL CONTE A càrrec de Puri

Casal Infantil

93 574 29 19

novembre (22 h), al Centre Cultural.

administratiu municipal del passeig

Ortega. A les 18.30 h, a Can Pelegrí

Venda anticipada: 10 euros (Prevanz-

del Pintor Sert, 2)

(Biblioteca de la Llagosta)

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

Matas, carrer de Santa Rosalia, 11

TRIATLÓ POPULAR SOLIDÀRIA Se-

- Perruqueria Melgar, carrer d’Anselm

15 i dimecres

gones Jornades Solidàries: La Llagos-

CURSOS

XERRADA Bolets, a càrrec de José

inscripcions, us podeu adreçar al Com-

SOBRE BONSAIS A les 20 h, al Cen-

Antonio Pérez. A les 16 h, a Can Pele-

plex esportiu municipal El Turó

tre Cultural (Associació Bonsais)

grí (Biblioteca de la Llagosta)

5 i diumenge

L’HORA DEL CONTE A càrrec de Puri

Clavé, 2 - Revólver, carrer dels Tallers,
11, Barcelona). Venda en taquilla: 13
euros
TALLER D’HISTÒRIA DE L’ART Cada

3 i divendres
SESSIÓ

INFORMATIVA

dimarts, de 18.30 a 21 h, a Can Pelegrí
(Biblioteca de la Llagosta)

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43

TALLER DE TERÀPIES ALTERNATI-

Sorea (aigua)

93 574 27 68

VES Cada divendres, de 18 a 19 h, a

TEATRE

Taxis

93 560 33 63 dia

Can Pelegrí (Biblioteca de la Llagosta)

(adaptació lliure) i La Equivocada,

630 88 12 50 nit

Ortega. A les 18.30 h, a Can Pelegrí
(Biblioteca de la Llagosta)

Reclamacionesalcielo.com

d’Emilia Murillo. A les 19 h, al CenEXPOSICIÓ SOBRE ELS CAMPA-

tre Cultural. Venda d’entrades a Can

MENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS

Pelegrí, Perruqueria Melgar, Prevanz-

ta amb el Sàhara. A partir de les 10
hores. Per a més informació i fer les

28 i dimarts
PER TOTS SANTS, RELATS DE POR
A LA BIBLIOTECA PER MORIR DE...

18 i dissabte

A càrrec del Taller de Contes de la

INTERCANVI CULTURAL A les 20 h,

col·laboració de l’Escola de Música

Biblioteca de la Llagosta. De les 21
a les 22 h, a la Biblioteca i amb la

Agenda

29 i dimecres
FESTA DE LA CASTANyA A les 16 h,
a Can Pelegrí (Biblioteca)
L’HORA DEL CONTE EN ANGLèS A
càrrec de Cristina García. A les 18.30
h, a Can Pelegrí (Biblioteca de la Llagosta, amb la col·laboració de Llagosta Language Center)

Novembre
5 i dimecres
L’HORA DEL CONTE Amb Puri Ortega. 18.30 h, a Can Pelegrí (Biblioteca)
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Jornades de portes obertes de les Escoles d’Iniciació Esportiva
Diumenge 5 d’octubre
de 10 a 13.30 h
a la plaça d’Antoni baqué
4x4 Handbol
Diumenge 12 d’octubre
de 10 a 13.30 h
a la plaça d’Antoni baqué
3x3 Bàsquet
Diumenge 19 d’octubre
de 10 a 13.30 h
a la plaça d’Antoni baqué
4x4 Futbol sala
Les inscripcions dels equips es poden fer a les escoles de la Llagosta i durant el mateix dia de
les portes obertes

11 i dimarts

Voluntariat per la Llengua

TROBADA DE CLUBS DE LECTURA

El 12 de novembre s’iniciarà a la Llagosta la 21a edició del
programa Voluntariat per la Llengua

Assistència a la representació teatral

Stockman (adaptació lliure d’Un enemic del poble, d’Henrik Ibsen). A les
20 h, al Teatre Atrium de Viladecans
(Biblioteca de la Llagosta)

Si vols ser aprenent o voluntari, adreça’t a l’Oficina de Català de la
Llagosta (93 560 39 11 ext. 5047 - llagosta@cpnl.cat ) deixant les
les teves dades personals: nom, cognoms, edat, adreça completa,
telèfon i adreça electrònica
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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

Farmàcies
de guàrdia
3-9 octubre caRRERas aRBat
10-16 octubre BotEt nadaL
17-23 octubre caRRERas aRBat
24-30 octubre caLVo sÁnchEZ
31 oct. - 6 nov. BotEt nadaL
7-13 novembre caRRERas aRBat
14-20 novembre BotEt nadaL
21-27 novembre caLVo sÁnchEZ
28 nov. - 4 des. 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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Fem poble

Entrevista

per Pere Damián

Jordi Batlle
Interiorista (La Llagosta, 1977). Ha dirigit i desenvolupat
els projectes de reforma i modernització de diferents
comerços del municipi, que ara veuen l’actual situació
de crisi econòmica des d’una altra òptica

“

comercialment, la
Llagosta necessita
més confiança
de la seva gent

- En matèria de comerç, la
màxima ha de ser renovar-se
o morir?
- Sí. En aquest temps que ens
toca viure si no destaques de la
teva competència ets un més.
Llavors si ofereixes un bon producte i de qualitat amb un bon
preu i a sobre tens un establiment que té un plus d’imatge
respecte als teus veïns, tens les
de guanyar.
- La imatge és un afegit important a l’hora de vendre?
- Sí, crec que la imtage és molt
important en tot.
- Per què?
- Perquè la imatge i la presència, encara que algú cregui que
no són importants i no tenen
valor, diuen molt d’una persona o d’un establiment. Si entres
en un comerç i veus una bona
il.luminació, un espai net, reps
una bona atenció i, a més, el que
acabes comprant és el que volies, tot aquest conjunt és el que
et fa tornar-hi.
- Però el factor humà ha de
ser també important. És a dir,

ser comerciant no és aixecar
la persiana i esperar que et
vinguin a comprar. Cal tenir
alguna cosa més, no?
- Sí. Un bon projecte de modernització d’un comerç és un
conjunt de factors. Cal analitzar
el negoci, veure perquè no funciona, mirar la distribució, que
tingui una bona il.luminació
natural i artificial, que la decoració sigui atractiva i, clar, el
tracte personal que rep el client.
Quan tens tot el conjunt ben
quadrat, és un bon projecte. Un
establiment lleig amb una bona
atenció tirarà dels clients fidels,
no en captarà de nous. Un bon
projecte amb un local atractiu i
amb bon tracte, ho té tot.
- Després de fer diferents treballs a la Llagosta, com veus
la situació del comerç local?
- A la Llagosta hi ha molt per
fer encara, tot i que el poble ha
canviat molt als últims cinc o sis
anys. Hi ha gent que ha vist que
qui inverteix té resultats positius, però encara hi ha molt per
fer. Hi ha establiments de tota

hi ha molt per fer
al poble, el
comerç necessita
renovar-se
sóc emprenedor.
cal arriscar i
treballar dur per
obtenir resultats

la vida que no s’han renovat mai
i on no hi entren les noves generacions i nous clients. Fins i
tot hi ha alguns sectors comercials que, en conjunt, semblen
ancorats als anys de Cuéntame.
A l’altre costat trobem negocis
com el bar Málaga, el restaurant Vostra Vite, el centre de
fisioteràpia Ceter o la perruqueria Arrels Noves, que han
fet una inversió per renovar-se.
- És parla molt de l’emprenedoria com a via de sortida
de la crisi. És la solució o hi
ha altres camins?
- Jo sóc emprenedor i m’agrada
lluitar fins a l’últim moment.
Qui arrisca té resultats i si intentes fer les coses bé, gairebé sempre són positius. Si ets
emprenedor, t’agrada treballar
i cada dia et lleves ben d’hora,
com va dir aquell entrenador de
futbol, és molt difícil que et vagi
malament.
- La base és picar pedra, constància, tenir idees...
- I mai no s’ha d’estirar més el
braç que la màniga. Això m’ho

va dir un professor meu i jo
intento fer-ho sempre. No es
necessiten massa calers per fer
evolucionar un negoci, sinó tocar les tecles correctes.
- Comercialment, què li falta
a la Llagosta perquè hi hagi
més activitat econòmica i,
per tant, més possibilitats de
generar ocupació i riquesa?
- Falta més confiança de la gent.
La ciutadania té tendència quan
necessita alguna cosa a agafar el
cotxe i anar fora del poble, però
és molt agradable, per exemple, anar a dinar o sopar amb
la teva parella sense haver de
sortir de la Llagosta. Cal que
la gent confiï en el poble i que
els comerciants inverteixin i
s’arrisquin. Si ells creuen en els
seus projectes, aquests negocis
aniran endavant.
- Aquesta manca de confiança
és la conseqüència de ser durant molts anys una ciutat
dormitori?
- Sí, possiblement, però això
està canviant. Lentament, però
està canviant.

