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l’Ajuntament congela els 
impostos per al proper any

ECONOMIA EL rEBut DE LEs EsComBrAriEs BAixA un 0,37%, mEntrE quE L’iBi i L’impost DE vEhiCLEs no pAtirAn CAp inCrEmEnt

L’alcalde de la Llagosta, Alberto López, i l’alcaldessa de santa perpètua, isabel Garcia, al pas a nivell del carrer de la Florida.

La Llagosta, santa perpètua i el veïnat
de l’entorn de les vies demanen
un nou estudi informatiu de les obres

4

Els responsables de 
l’equipament, amb prop de 
2.300 persones abonades, 
volen evitar la saturació 
de les instal·lacions

EQUIPAMENTS

El CEM El 
Turó obre llista 
d’espera
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Acord per establir 
els horaris dels
entrenaments
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Front comú per reclamar
el desviament de la línia R3
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Els principals impostos i taxes 
municipals es congelaran l’any 
que ve.  El  rebut de les escom-
braries es reduirà un 0,37% 
“a causa de la generació de 
menys residus” i la reducció de 
costos d’intermediaris, segons 
va explicar la regidora d’Eco-
nomia, Marta Melgar.
L’Impost de Béns Immobles 
(IBI) no patirà cap increment, 
tot i que el govern de l’Estat 

El Ple acorda la congelació dels 
principals impostos per al 2015
L’Ajuntament va aprovar el 23 d’octubre la modificació de 
les ordenances fiscals per al proper any amb el vot a favor 
de l’equip de govern (ICV-EUiA, CPLL i el regidor no ads-
crit José Luis Gutiérrez) i de l’altre edil no adscrit, Javier 
Alcaraz, i l’abstenció del PSC i de CiU. Jaume Bonallach 
(PP) i Vanessa Herrador (PSC) no van assistir al ple

La taxa per la recollida d’escombraries s’abaixarà un 0,37% el proper any.

Durant el ple del 23 d’octubre, també es van aprovar per 
unanimitat dues modificacions pressupostàries, una per 
construir la nova passarel·la per creuar el Besòs i l’altra 
per adquirir material esportiu. Amb el vot a favor de tots 
els regidors, es va modificar l’ordenança de Convivència 
Ciutadana. En concret, s’hi afegeix un paràgraf per tal de 
prohibir l’ús i l’entrada a instal·lacions municipals a
aquelles entitats o persones que no facin un bon ús 
d’aquests equipaments. A més, es va ratificar un decret 
d’Alcaldia relacionat amb els tràmits del procés judicial 
que hi ha obert amb l’empresa Geafe.

AltrEs Punts AProvAts En El PlE

obliga a fer una revisió a l’al-
ça del valor cadastral del 10%. 
L’Ajuntament ajustarà el tipus 
impositiu de l’IBI perquè no 
experimenti cap pujada durant 
el 2015. Un altre impost conge-
lat serà el de vehicles de tracció 
mecànica.
La modificació de la taxa de 
l’aigua no es va tractar en el 
ple, a l’espera que l’Ajuntament 
conegui el plantejament que ha 

de fer l’empresa concessionària 
d’aquest servei, Sorea.
Es mantenen totes les bonifica-
cions i s’incorpora la supressió 
del pagament de les plusvàlues 
en casos de dació en pagament.
Un altre aspecte destacat és la 
reducció d’un 5% de les tarifes 
per a l’establiment de noves em-
preses al polígon industrial.
Els abonaments generals del 
CEM El Turó s’incrementaran 
un 3% i es mantenen les boni-

ficacions per a aturats de llarga 
durada. Es crearà un abonament 
quinzenal per a la piscina d’es-
tiu, que costarà 23,48 euros, i 
també s’establirà un preu d’uns 
sis euros per a l’entrada per un 
dia a la piscina d’estiu.
El regidor de CPLL, Adelino 
Macías, va destacar que, tot i la 
crisi, “l’equip de govern muni-
cipal no ha clausurat cap ser-
vei i, fins i tot, n’ha millorat 
uns quants”. La regidora de 

CiU, Mireia Egea, va demanar 
que els locals buits “no paguin 
rebut d’escombraries”, mentre 
que el portaveu del grup muni-
cipal del PSC, Antonio Rísquez, 
va assegurar que “les ordenan-
ces incorporaven propostes 
que ja havia fet el grup socia-
lista l’any passat”.
L’alcalde, Alberto López, va 
destacar que, “un any més, es 
baixa el rebut de les escom-
braries”. - juAnjo CintAs
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promoCió EConòmiCA

Reunió del Comitè 
Executiu de l’Eix
de la riera de Caldes

L’Associació de municipis de 
l’Eix de la riera de Caldes, de 
la qual forma part la Llagosta, 
farà una proposta de nou mapa 
de Formació Professional a la 
zona. L’objectiu és que els en-
senyaments que es donen als 
instituts s’ajustin a les necessi-
tats que tenen les empreses.

iGuALtAt

Dia internacional 
contra la violència 
vers les dones

L’Ajuntament ha preparat, amb 
la col.laboració de diverses en-
titats, diferents activitats per 
conscienciar la població sobre 
la violència de gènere. L’acte 
central tindrà lloc el 22 de no-
vembre a la plaça d’Antoni Ba-
qué, coincidint amb la Mostra 
d’Entitats.

soLiDAritAt. La Murga va entregar el 8 d’octubre 1.111 euros a 
l’equip d’investigació de l’ELA de l’Institut de Recerca de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron. Els diners van ser recaptats durant la Festa 
Major gràcies a la campanya Nos mojamos por la ELA.

soLiDAritAt

La Llagosta se suma un any més al Gran 
Recapte d’Aliments el 28 i 29 de novembre
Els supermercats Caprabo, Sorli Discau i Dia seran els principals 
punts de recollida d’aliments a la nostra localitat. En aquesta ini-
ciativa solidària col.laboren tots els centres educatius, Rems, El 
Far, el CEM El Turó, Lékué i l’Ajuntament.

Els alcaldes de la Llagosta, Al-
berto López, i Santa Perpètua, 
Isabel Garcia, han reclamat el 
desviament de la línia fèrria R3 
i la seva connexió amb la R8 
com a alternativa al desdobla-
ment. Els dos ajuntaments han 
confirmat que el Ministeri de 
Medi Ambient ha reconegut 
la caducitat de la declaració 
d’impacte ambiental del projec-
te de desdoblament de la línia.
Els alcaldes asseguren que 
s’ha de redactar un altre estu-
di informatiu. “Aquí tindrem 
l’oportunitat de presentar les 
al.legacions per reclamar el 
desviament de la via”, segons 
va explicar Alberto López du-

la llagosta i santa Perpètua, 
contra l’actual traçat de la r3

Després de la inauguració del 17 d’octubre, 
el Nou Casal ha començat les activitats per a 
infants i joves. Les famílies van poder visitar 
aquell dia el reformat equipament, un espai 
que vol convertir-se en un referent educatiu.
El Nou Casal està dividit en diverses zones: 
per jugar, fer deures, reunir-se o connectar-se 
a internet, entre d’altres. La inauguració va 
consistir en un parlament de l’alcalde, Alber-
to López, acompanyat de les regidores Vir-
ginia Jiménez (Educació i Participació Ciu-
tadana) i Eva Miguel (Acció Social, Joventut 
i Infància). Després, es va fer una xocolatada 
i va actuar Landry el rumbero. - xAvi hErrEro

El nou Casal ja està en marxa

EL ministEri DE FomEnt hAurà DE rEDACtAr un nou EstuDi inFormAtiu DE L’oBrA

Els alcaldes de la Llagosta i santa perpètua, al pas a nivell de la r3.

rant una roda de premsa que es 
va fer el 31 d’octubre al pas a 
nivell del carrer de la Florida, 

amb la presència de represen-
tants de la Plataforma d’afectats 
per la R3. - juAnjo CintAs

inauguració del nou Casal, el 17 d’octubre.
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El CEM El Turó ha arribat 
als 2.300 socis, per la qual cosa 
s’ha obert una llista d’espera 
per admetre nous abonats amb 
l’objectiu de mantenir la quali-
tat òptima del servei. El Turó 
assoleix la seva capacitat màxi-
ma tot just quan es compleixen 
dos anys des que l’Ajuntament 
es va fer càrrec de la gestió de 
la instal.lació, que a l’octubre de 
2012 tenia 1.400 abonats.

A més, la direcció de 
l’equipament ha constatat que, 
actualment, el percentatge 
d’usuaris que no fan esport al 
CEM El Turó però paguen les 
seves quotes s’ha reduït de for-
ma important. La conseqüèn-
cia és que hi ha molta més as-
sistència de socis al complex i, 
per tant, s’arriba abans al límit 
de qualitat òptima. Les llistes 
d’espera afecten només al siste-

El turó obre llista d’espera 
per evitar massificacions

un grup de persones fa activitat física a una de les sales del turó.

sErvEis muniCipALs

L’Ajuntament adjudicarà el 
servei de poda de l’arbrat pú-
blic per un període de dos anys 
de durada i per un import anual 
màxim de 39.979,61 euros. El 
plec relaciona els 948 arbres 
que hi ha als carrers, places 
i parcs que seran objecte de 
poda, sota criteris estètics, sani-
taris i de seguretat viària. Amb 
el nou plec de condicions del 
servei de poda, l’Ajuntament 
vol millorar-lo i fer-lo més 
econòmic. Ara s’estudia la via-
bilitat econòmica i tècnica de 
fer el 2015 una poda especial 
dels plataners de l’avinguda de  
l’Onze de Setembre - p. D.

sALut

Campanya de
vacunació contra 
la grip
El 13 d’octubre va començar la 
campanya de vacunació anti-
gripal al Centre d’Assistència 
Primària de la Llagosta. Les 
dosis s’administraran gratuïta-
ment als col.lectius de risc fins 
al desembre, abans de l’arribada 
del primer brot del virus. En-
guany, la vacuna que s’aplica 
és la mateixa que la de la tem-
porada anterior, la trivalent 
amb dues soques anàlogues a 
A i una a B. Les persones a les 
quals se’n recomana l’aplicació 
són les d’edat avançada, les que 
pateixen una patologia de base i 
les que treballen al sector de la 
salut pública. - mArionA rABAsA

AssoCiACionismE

La segona Mostra 
d’entitats, el
22 de novembre
Els estands estaran situats al 
passeig de l’avinguda de l’Onze 
de Setembre i, a més, hi haurà 
un escenari a la plaça d’Antoni 
Baqué que acollirà diverses ac-
tuacions. En aquesta ocasió, 
no hi haurà mercat d’idees, ja 
que les entitats s’estimen més 
centrar els seus esforços en 
la mostra i les activitats que 
es desenvolupen de forma pa-
ral.lela. Més d’una trentena 
d’associacions participaran en 
aquesta edició de la Mostra 
d’Entitats. La primera edició 
es va celebrar al juliol de 2012. 
Aquesta activitat té una perio-
dicitat biennal. - juAnjo CintAs

L’Ajuntament
millora el servei 
de poda d’arbrat

ma d’abonaments general i de 
piscina, però no n’hi ha als sis-
temes d’abonament per franges 
(de matí o migdia) i que encara 
permeten assumir noves incor-
poracions d’usuaris.
L’alcalde de la Llagosta, Al-
berto López, ha destacat que 
el notable increment de socis 
que el CEM El Turó ha tingut 
als últims anys “és fruit de la 
bona gestió que es duu a ter-
me de les instal.lacions”. Ló-
pez ha remarcat que ara fa dos 
anys “l’Ajuntament es va veu-
re obligat a assumir la gestió 
del complex fruit de la man-
ca de manteniment que feia 
l’empresa que s’encarregava 
llavors d’El Turó” i que passat 
aquest temps “s’espera arribar 
a nivells d’abonaments de mi-
tjana anual que el centre no 
ha tingut mai fins ara”. Tot i 
així, l’alcalde ha afegit que “en-
cara queda molt camí a fer” 
i que es treballa per tal que El 
Turó “esdevingui un centre 
esportiu de referència a nivell 
comarcal”. - pErE DAmiÁn
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CuLturA. La Biblioteca ha estat premiada amb un lot de 180 lli-
bres per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el marc 
dels Premis Maria Moliner. Un total de 300 biblioteques de tot 
l’Estat han estat guardonades aquest any amb aquesta distinció.

soLiDAritAt

El PSC lliura 450 
euros a Rems

L’agrupació local del PSC 
va recaptar els diners per al 
banc d’aliments que gestiona 
l’entitat solidària Rems durant 
la celebració de la Festa de la 
Rosa de la Llagosta, que es va 
desenvolupar el 18 de maig 
passat.

AssoCiACions

El CP La República 
abaixa la persiana

El Casal Popular La República 
ha decidit tancar el seu local 
a la Llagosta perquè el preu 
del lloguer és massa elevat. A 
partir d’ara, traslladarà la seva 
activitat a Montcada o Mollet, 
on s’instal.larà en un espai cedit 
pel Partit Comunista.

poLítiCA

Podemos la Llagosta surt al carrer
per recollir l’opinió de la ciutadania

El cercle Podemos la Llagosta ha fet un balanç positiu de la tau-
la informativa i participativa que va instal.lar el 18 d’octubre a la 
plaça d’Antoni Baqué. Els membres del col.lectiu van donar in-
formació sobre la nova formació i les seves línies generals i van 
recollir les inquietuds de la ciutadania.

Una trentena de persones, re-
presentants d’entitats i a títol 
individual, es van reunir el 29 
d’octubre per treballar en la 
constitució de la Comissió de 
Festa Major. L’equip de go-
vern ha decidit posar en mar-

l’Ajuntament impulsa una
comissió de Festa Major

L’institut de Secundària Mari-
na serà la seu de la votació a la 
Llagosta del procés de partici-
pació ciutadana del 9N. Així ho 
va publicar la setmana passada 
la Generalitat de Catalunya a 
través del portal web partici-
pa2014.cat.
L’alcalde, Alberto López, va 

explicar a finals d’octubre que 
l’edifici reuneix les condicions 
per disposar les meses que són 
necessàries en relació al cens 
de votants del municipi, unes 
10.000 persones. A banda dels 
voluntaris de les meses (amb 
funcions de president, vocal i 
gestor de mesa), tres docents 

del centre també col.laboraran 
en el procés de participació tot 
ajudant a coordinar-lo. Al tan-
cament d’aquesta edició (dime-
cres 5 de novembre), la intenció 
del Govern de la Generalitat és 
mantenir el nou 9N, malgrat la 
suspensió del Tribunal Consti-
tucional. - mArionA rABAsA

El Marina, punt de votació el 9n

LA voLuntAt muniCipAL és quE LA CiutADAniA i LEs EntitAts DiGuin Com sErà LA FEstA

reunió, a l’Ajuntament, per crear la Comissió de Festa major.

xa aquest grup després de la 
bona experiència de la Comis-
sió Jove, que ja porta dos anys 
dissenyant i organitzant les 
activitats juvenils de la Festa 
i ha impulsat l’Engreskada de 
Saltats i Volats.

A la trobada, l’Ajuntament va 
plantejar que han de ser les 
entitats i la ciutadania les que 
decideixin el model de Festa 
Major. La intenció és iniciar un 
procés de participació ciutada-
na que acabi determinant com 
serà la Comissió de Festa Ma-
jor i quines seran les seves fun-
cions. L’alcalde, Alberto López, 
va dir que es vol “donar molta 
llibertat a la gent perquè pu-
gui decidir quina Festa Ma-
jor tindrem en el futur”.
Els assistents a la reunió van 
estar d’acord que cal començar 
a treballar per dotar de contin-
gut la futura Comissió de Fes-
ta Major i en la necessitat de 
fomentar la participació de la 
ciutadania. L’objectiu és  poder 
començar a dissenyar al més 
aviat possible com serà la Festa 
de 2015. - xAvi hErrEro
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“s’ha d’estar més atents al 
que són els serveis socials”

El regidor a prop 

Raúl
valero

37 anys.
Enginyer tècnic
industrial i
membre de Rems

- Per què es dedica a la polí-
tica?
- Els meus pares han sigut sem-
pre socialistes i això està a la 
família. En el seu moment, vaig 
començar perquè José Luis, 
l’alcalde, i Sierra, el regidor 
d’Urbanisme, em van donar una 
subvenció per al projecte de fi-
nal de carrera sobre les aigües 
residuals de la riera Seca. Vam 
treballar junts i, a poc a poc, em 
vaig anar enganxant, em vaig fer 
militant del PSC i vaig acabar 
anant a les llistes.
- Com ha canviat la Llagosta 
des de llavors?
- Bastant. Des de l’any 1999  
hi va haver més d’una dècada 
de transformació important, 
de millores d’equipaments, de 
via pública, de serveis socials... 
Encara que hem tingut anys 
complicats en temes d’espais i 

equipaments, tot està millor del 
que jo recordo abans d’entrar 
en política.
- I què falta per millorar?
- Bé, hi ha moltes coses a mi-
llorar. Hi ha una part que seria 
la via pública i alguns equipa-

ments que fan falta. Però mi-
llorar, millorar, necessitaríem 
un espai per a la gent jove, 
una biblioteca més gran, uns 
espais millor condicionats per 
als veïns, com pot ser el Parc 
Popular i algunes places més, i 
tenir molt en compte que a les 
entitats se les ha d’ajudar per-
què puguin realitzar les seves 
activitats en condicions. A més, 
s’ha d’estar molt més atents al 
que són els serveis socials.
- Quin és el seu espai preferit 
de la Llagosta?
- No en tinc cap. Això va per eta-
pes. Quan era petit m’agradava 
jugar a futbol i estava sempre 
al camp, amb els meus amics. 
A mesura que et fas gran hi ha 
altres espais, com els bars o al-
tres llocs on trobar-se. Però ara 
no n’hi ha un que m’agradi més 
que un altre. - xAvi hErrEro

Quan era petit, 
m’agradava jugar 
a futbol i estava 
sempre al camp

necessitem un 
espai per a joves
i una biblioteca 
més gran
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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
#LaLlagosta i #SantaPerpètua reclamen el
desviament de la línia de trens R3 perquè no passi 
pels nuclis urbans i la seva connexió amb la R8 

Diaris sabadell @DiarisSabadell  / 31 d’octubre

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

Queridos vecinos y vecinas de La Llagosta:
Las noticias sobre corrupción política y enriquecimiento ilícito 
de responsables públicos que contaban también con la
connivencia de estamentos políticos hacen que la tan escuchada 
desafección política llegue a extremos inusitados. Y es normal 

que la ciudadanía, ante estos hechos, recele y se separe 
de las instituciones públicas y de todo lo que
representa la política y todas sus derivadas. Pero aún 
siendo normal, no podemos permitirnos el lujo de 
abandonar nuestros principios éticos y olvidarnos 
que la política es una herramienta más para cambiar 
lo que nos rodea.
La política es el arte de gestionar lo público, lo de 
todos y todas. Con honestidad, coherencia, rectitud 
y responsabilidad. Siguiendo esos principios éticos 
de los que hablaba más arriba e intentando transitar 

un camino que mejore la sociedad que nos rodea. Y 
esa manera de trabajar, esa manera de hacer política, se 
hace más evidente en la política local. Los
ayuntamientos son las instituciones más cercanas al 
ciudadano y ese aspecto exige un nivel de

responsabilidad y de ética por encima de lo normal.
Porque decisiones tomadas en la administración local

tienen incidencia directa en nuestros
vecinos y vecinas, aquellos a los que vemos 
cada día por la calle o comprando el pan o 
en la cafetería.

Soy de los que piensa que en los más de 8.100 
ayuntamientos que hay en este país, el 85% 
o más de los que se dedican a la política son 
gente honesta y responsable. Concejales y 
concejalas, alcaldes y alcaldesas que dedican 
su tiempo y, a veces sus propios recursos, en el 
verdadero servicio público. Que por vocación 
trabajan por y para el bienestar de sus vecinos 
y vecinas. Y es precisamente a estas personas 

a las que más nos disgusta y nos enervan las noticias de corrupción política con la que 
empezaba este editorial. Esos ladrones de camisa y corbata, con trajes de Armani y 
tarjetas opacas no merecen formar parte de la política. La ensucian y la convierten en 
el enemigo de la sociedad cuando es, precisamente, nuestra mejor aliada para cambiar 
estas acciones y actitudes.
Muchas veces he dicho que todos y todas, cada uno a su manera, hacen que nuestro 
pueblo sea mejor. Que todos dedicamos a través de diferentes vertientes soluciones para 
mejorar. El ayuntamiento, las entidades culturales, deportivas y sociales, las
escuelas, los comercios, las AMPA, las empresas, los vecinos y vecinas a título individual 
con sus acciones cotidianas... Todos y cada uno de nosotros trabajamos por lo mismo. 
Somos todos un conjunto que intenta mejorar la vida de quien nos rodea. Que intenta 
mejorar La Llagosta. Y para conseguirlo, el secreto está en la cohesión social. No
dejemos que nadie, por intereses propios, rompa esa cohesión.

Alberto lópez 
Alcalde de la Llagosta

la política es el arte de 
gestionar lo público con 
honestidad, coherencia, 
rectitud y responsabilidad

Por lA CohEsión soCiAl
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Bé, a mi em sembla molt bé 
que es congelin els impos-
tos municipals. Sí, tot el que 
sigui per millorar, està molt 
bé.

la veu del poble  Què li sembla que es congelin la majoria d’impostos municipals per al 2015?

juAn E. FErnánDEZ
53 anys

Em sembla perfecte, perquè 
hi ha molta gent que està 
desocupada que no pot pa-
gar, llavors amb això pot es-
tar més tranquil.la.

jEsÚs M. CAjAs
54 anys

Està bé, però a veure què 
dura, un any... No hi ha cap 
llei que obligui a un govern 
a respectar el que ha decidit 
l’anterior.

sAMirA El gAhlBZouri
46 anys

Em sembla bé. Però també 
m’agradaria que es cuidi 
més la Llagosta, fent-la més 
accessible per a la gent que 
va en cadires de rodes.

lolA PrADA
63 anys

Bé, està bé que es congelin. 
Això pot ajudar econòmica-
ment les famílies. Sempre 
que no pugin els impostos 
és una ajuda.

EZEQuiEl BAYonA
38 anys
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temps de memòria

1964. Pou i safareig de Ca l’Agustinet
Ca l’Agustinet és una casa existent, ubicada al carrer de les Escoles. A la fotografia, veiem la Clara 
de Ca l’Agustinet rentant la roba a mà, amb aigua del pou de la casa. La imatge mostra una
distribució habitual a les cases més antigues del poble. En aquest cas, la casa quedava a una banda 
del carrer i just al davant (foto) s’hi ubicava el pou i el safareig per rentar la roba, a continuació hi 
havia un terreny de la mateixa propietat on hi havia l’hort i, com en aquest cas, s’hi estenia la roba.

Fotografia cedida per Maria Morató Trias a l’Arxiu municipal de la Llagosta

Asociaciones

Desde mi llegada a La Llagosta, 
y de eso hace ya muchos años,  
siempre he pertenecido y perte-
nezco a distintas asociaciones.  
Nunca me he conformado con 
ver los toros desde la barrera,  
evitando siempre la tentación 
de caer en la crítica fácil a todo 
lo que hacen los demás.
Muy al contrario me he impli-
cado en todas las asociaciones a 
las que he pertenecido y perte-
nezco y también en las propues-
tas municipales de participación 
ciudadana a que he sido invitada 
y en cuyo objetivo he creído. Mi 
lema:  Si quieres un mundo me-
jor, no esperes a que te lo hagan, 
empieza a construirlo tú.
Esta apertura de miras, apoyan-
do aquello en lo que creo, que 
no es ni más ni menos que la 
aplicación del sentido común y 
el interés general, también me 
ha reportado no pocas críticas, 
sobre todo amparadas en el 
anonimato que ofrecen las nue-
vas tecnologías.
Mi actitud abierta, que en prin-
cipio no debería molestar a na-

die, no siempre ha sido bien 
entendida, por quienes en lugar 
de amistad esperaban sumisión, 
en lugar de crítica constructiva 
que les ayude a mejorar, espera-
ban la complicidad de mi silen-
cio. Pero, aparte de estos peque-
ños inconvenientes, tengo que 
decir que mi participación en el 
tejido asociativo de La Llagos-
ta, me ha deparado muchísimos 
momentos de satisfacción.
A través de las asociaciones he 
conocido a grandes personas. 
Personas con las que compartir 
proyectos solidarios para echar 
una mano a los más desfavore-
cidos, comprar juguetes a niños 
sin posibilidades, organizar 
conferencias, conciertos, etc... 
Cosas, en definitiva, que te en-
riquecen como persona y que 
tan necesarias son en estos mo-
mentos tan difíciles.
Hoy, más que nunca, hay que 
reivindicar la importantísima 
labor que llevan a cabo las aso-
ciaciones, todas ellas nutridas 
por voluntarios que ayudan a 
los más desfavorecidos y a di-
namizar la vida del pueblo. En-
tre ellas merecen una mención 

especial Rems y Cáritas, que 
llevan a cabo un trabajo ex-
traordinario en la captación y 
reparto de ayuda, por desgracia 
siempre insuficiente, a los más 
necesitados. Quiero animaros a 

todos a participar activamente 
en el rico tejido asociativo de 
nuestro pueblo para que cada 
uno ponga su granito de arena 
en contribuir a que La Llagosta 
sea un pueblo más humano, más 

justo y más solidario. En este 
momento, hay muchas personas 
que nos necesitan, quién sabe si 
mañana seremos nosotros los 
que los necesitemos a ellos.

Pilar Cardeña
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En los últimos cuatro años 
el ayuntamiento ha repeti-
do la cantinela del “no hay 
dinero”. Ha sido la coartada 
para recortar subvenciones 
a entidades, no podar, redu-
cir la limpieza, descafeinar 
la fiesta mayor, no mantener 
las calles, privatizar y elimi-
nar servicios, etc...
En 2011 (último ejercicio 
socialista) el presupuesto 
de gastos corrientes fue de 
9.615.992 euros. Mientras 
que los presupuestos apro-
bados por el actual equipo 
de gobierno  (ICV-CpLL), 
votados normalmente tam-
bién por el PP, fueron de 
9.800.219 euros en 2012, 
de 9.719.917 en 2013 y de 
9.553.858 en 2014.
El presupuesto de 2014 ape-
nas se redujo en 62.134€ 
(-0,67%) respecto al 2011. 
Incluso en 2012 y 2013 han 

tenido más dinero que en 
años anteriores.
¡Qué digan la verdad! Que 
sí hay dinero, pero que lo 
gastan en otras cosas. Que 
expliquen claramente en 
qué. Ya que, por mucho que 
digan lo contrario, el gasto 
social ha bajado, hay menos 
becas, menos actividades 
para el pueblo, menos apor-
taciones a las entidades...
Por no hablar que las factu-
ras pendientes se han mul-
tiplicado a casi el triple en 
estos años.

Gestió, gestió i gestió. 
Això és el que caracteritza 
a aquest equip de govern. 
Innovació a l’hora de plan-
tejar fórmules per tal de mi-
llorar les presents i sobre-
tot actualitzar-les. Volem, 
com sempre, que tothom 
pugui participar, posant 
les eines necessàries per 
això. En aquests moments, 
tenim oberts tres proces-
sos participatius molt im-

portants. Per una banda, 
l’exposició pública de les 
ordenances fiscals que re-
gularan el 2015. Ara és el 
moment de consultar-les i 
afegir propostes o resoldre 
dubtes. Continuem amb la 
segona Mostra d’Entitats. 
Una oportunitat per veure 
les entitats de la Llagosta 
unides en un mateix espai 
amb la gran varietat cultu-
ral que aquest fet comporta. 
Entitats per a tots els gus-
tos i aficions.
I, finalment, ens trobem 
amb la creació de la Co-
missió organitzadora de la 
Festa Major. Una comissió 
oberta a tothom, membres 
d’entitats i ciutadania a tí-
tol individual, joves i grans, 
tothom que hi vulgui pot 
formar-ne part. Aquesta és 
la manera com entenem que 
s’han de fer les coses, des de 
les distàncies curtes, que és 
on ens sentim més còmodes.

Els serveis del Turó pu-
gen un 3% el 2015, segons 
l’aprovació inicial de les Or-
denances Fiscals (impostos) 
(excepte per als aturats). A 
l’octubre del 2012, hi havia 
1.300 usuaris. Actualment, 
més de 2.000. Gairebé el 
doble d’usuaris és gaire-
bé el doble d’ingressos, 
més l’augment de tarifes 
són molts diners. ¿Com és, 
doncs, que l’empresa mu-
nicipal Gestió de Sol i Pa-
trimoni (que gestiona el 
Turó) torna a demanar que 
l’Ajuntament de la Llagos-
ta li injecti diners? (Petició 
d’injecció de capital per va-
lor de 130.000 euros, dels 
quals, 59.000 són per pagar 
immediatament factures).  
Ja no és el primer cop que 
passa.
CiU formàvem part de 
l’empresa i en vam dimitir 
mitjançant entrada oficial 
de registre el 4 de juny del 
2013, justament per falta de 

transparència.
No ens volem fer càrrec 
d’una empresa que no veiem 
clara. I, a sobre, l’alcalde ens 
acusa a nosaltres de falta 
d’implicació a l’empresa!
És massa habitual que al-
guns polítics facin el que 
vulguin i mai passi res. Això 
ha de canviar, a la Llagosta 
i a Catalunya. Perquè ara és 
l’hora.

A nadie se le escapa que se 
ejerce un acoso implacable a 
los corruptos, políticos y no 
políticos, y que se destapan 
casos de hoy y de hace años. 
Para nosotros es mérito del 
Gobierno (antes no salían), 
pero los 68.230 concejales 
que hay en España tienen 
que exigir tolerancia cero 

con la corrupción, actuacio-
nes judiciales inmediatas y, 
si es necesario, un cuerpo 
juicial específico. Los 68.230 
ediles, en su inmensa mayo-
ría concejales honestos, con 
vocación de servicio y que 
entregan su vida al servi-
cio de la sociedad desde el 
municipalismo, no merecen 
que se les trate de chorizos 
por el simple hecho de per-
tenecer a formaciones po-
líticas que, como cualquier 
colectivo, pueden sufrir del 
virus de la corrupción.
Esos concejales soportan el 
desprecio, los insultos y el 
descrédito de la población; 
por culpa de esos malnaci-
dos. Pero quien más lo pa-
dece es la sociedad, que no 
merece, en absoluto, con-
templar esa triste imagen 
de su país.
Esperamos una moción 
consensuada entre todos los 
grupos municipales pidien-
do al Gobierno tolerancia 
cero y el respeto que mere-
ce la vocación de político.

Últimamente vemos con in-
terés como diferentes per-
sonas, que hasta hace poco 
no participaban o lo hacían 
de forma que se apreciaba 
poco, se han puesto manos 
a la obra en esto de hacer de 
nuestro pueblo un espacio 
de convivencia amable e ilu-
sionante.
A pesar de la que está ca-
yendo, entre crisis y com-
portamientos nada éticos de 
propios y extraños, cada día 
más personas emergen en 
defensa de lo público.
Porque no hay que olvidar 
que la administración es un 
bien público, que hay que 
defender impidiendo, entre 

otras acciones, que esos in-
tereses económico-políticos 
nada confesables se adueñen 
de la misma.
La Administración  Pública 
es de y para los ciudadanos. 
Y los políticos (y los funcio-
narios) somos los gestores 
contratados para la defensa 
de los intereses de sus titu-
lares... Y quien no lo vea así, 
está equivocado y va por 
el peor de los caminos. ¡Y 
cuánto equivocado hay!

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya - Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Convergència i Unió Partit Popular Ciutadans Progressistes 
per la Llagosta

¿DónDE
Está
El DinEro?

PArtiCiPA
DE
lA llAgostA

És l’horA
A lA llAgostA

los ConCEjAlEs 
tAMBiÉn son 
gEntE honrADA

lA llAgostA 
ilusionA

“No hay dinero”
es la falsa excusa
de esta
legislatura

Tenim oberts tres 
processos
participatius
molt importants

Ara és l’hora
dels canvis, a
la Llagosta i
a Catalunya

Los concejales 
tienen que exigir 
tolerancia cero 
con la corrupción

La administración 
es un bien público 
que hay que
defender
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L’Ajuntament de la
Llagosta ha publicat per 
primer cop a través de la 
pàgina web institucional 
del municipi
(www.llagosta.cat) els 
horaris dels entrenaments 
dels clubs esportius locals 
que fan servir la pista del 
Complex esportiu El turó 
i del poliesportiu Antonio 
García robledo. Els
documents es poden
descarregar en arxiu pdf.

horAris Al wEB 

Paula Macià, 
doble
campiona 
d’Espanya

La llagostenca Paula Macià ha 
aconseguit el doble campionat 
d’Espanya d’esquí nàutic de 
cable a les modalitats de wake-
board i wakeskate. La competició 
va tenir lloc del 31 d’octubre al 
2 de novembre a Marbella i va 
ser organitzada per la Federa-
ció Espanyola d’Esquí Nàutic. 
Paula Macià, de 15 anys, asso-
leix els dos títols per tercer any 

consecutiu. Macià va aconse-
guir la primera posició a wakes-
kate, categoria ladies, amb una 
puntuació de 51,67. Pel que fa al 
wakeboard, la llagostenca ha es-
tat campiona en categoria open 
amb 64 punts i superant rivals 
de més edat. El proper repte de 
Paula Macià serà el Campionat 
de Catalunya el 16 de novembre 
a Castelldefels.. - j. L. r.

FutBoL sALA

El CD la Concòrdia segueix a la part alta de 
la tabla tot i perdre amb el Cervera-Segarra

El CD la Concòrdia ha trencat la dinàmica de bons resultats contra 
el Cervera-Segarra després de perdre 4-3. Tot i així, les llagos-
tenques continuen a la part alta de la Divisió d’Honor situades al 
quart lloc, amb 13 punts i un partit menys, i amb una diferència de 
quatre punts respecte al líder, el Teià.

L’acord sobre els nous horaris 
dels entrenaments amb el Joven-
tut Handbol la Llagosta com-
porta que l’entitat passa de dos 
a quatre dies d’entrenaments i 
s’accepta la concentració dels 
seus entrenaments al Polies-
portiu Antonio García Robledo. 
Les converses pels nous horaris 
entre l’Ajuntament i el club van 
començar durant l’estiu i les re-
lacions es van tensar al setem-
bre. Aleshores, el Consistori 
va demanar al club llagostenc 
que actués amb responsabili-
tat en l’ús de les instal.lacions 
esportives després que les fa-
mílies d’un equip de l’entitat 

Acord pels horaris dels 
entrenaments esportius
L’Ajuntament de la Llagosta ha arribat a un acord amb les entitats esportives sobre els 
horaris dels entrenaments en els equipaments municipals per a la present temporada. La 
principal controversia era amb el Joventut Handbol, però es va solucionar el 9 d’octubre

Els jugadors del sènior masculí del joventut handbol, entrenant al poliesportiu Antonio García robledo.

EL ConFLiCtE quE hi hAviA AmB EL jovEntut hAnDBoL Es vA rEsoLDrE A prinCipis D’oCtuBrE

hAnDBoL

Trobada d’àrbitres
al CEM El Turó 

Una quinzena d’àrbitres 
d’handbol van participar a la 
jornada de formació del Con-
sell Esportiu del Vallès Orien-
tal. L’activitat va tenir lloc al 
Complex esportiu municipal El 
Turó el 4 d’octubre.

FutBoL

Fernández, a la
Lliga de Campions

La llagostenca Judith Fernán-
dez disputarà amb el Bristol 
Academy d’Anglaterra els 
vuitens de final de la Lliga de 
Campions contra el Barça. El 
partit d’anada serà al Mini Es-
tadi el 8 de novembre.

FutBoL

El CE la Llagosta, 
amb dues victòries 

El CE la Llagosta ha sumat els 
primers punts a la Quarta Cata-
lana, grup 8, després d’un inici 
amb quatre derrotes. L’equip va 
guanyar contra l’Atlètic Polin-
yà B i el Palau-Solità i Plega-
mans B, però a la darrera jor-
nada va perdre contra la PBB 
la Roca. Els llagostencs ocupen 
l’onzè lloc de la taula.

viEjAs GLoriAs. Julio Giménez és el nou tècnic del CD Viejas 
Glorias des de fa quatre jornades per la marxa d’Óscar Muñoz. El 
nou míster feia de segon de l’anterior cos tècnic i abans era juga-
dor. Amb Giménez, l’equip porta tres victòries i una derrota.

FutBoL sALA

Inici irregular de
la Unión Llagostense

La Unión Llagostense no passa 
pel seu millor moment de for-
ma. Tot i posar-se com a objec-
tiu l’ascens, ocupa el vuitè lloc 
de la Primera Territorial, grup 
B, amb cinc punts i amb una 
distància de quatre respecte als 
llocs de promoció. Després de 
quatre jornades suma una vic-
tòria, dos empats i una derrota. 

ocupessin la pista de l’Antonio 
García Robledo per fer un en-
trenament. A partir d’aquí es 
van reunir fins arribar a l’acord 
definitiu que satisfà a totes dues 
parts.
Pel que fa la resta d’entitats es-
portives, s’han acceptat diver-
ses peticions, com per exemple 
més hores d’entrenaments per 
a l’Handbol Vallag i per al FS 
Unión Llagostense; un canvi 
de data per al Club Deportivo 
la Concòrdia; i que gran part 
de les activitats de les Escoles 
d’Iniciació Esportives es facin 
al Complex esportiu municipal 
El Turó. - josé Luis roDríGuEz
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quatre jornades suma una vic-
tòria, dos empats i una derrota. 

ocupessin la pista de l’Antonio 
García Robledo per fer un en-
trenament. A partir d’aquí es 
van reunir fins arribar a l’acord 
definitiu que satisfà a totes dues 
parts.
Pel que fa la resta d’entitats es-
portives, s’han acceptat diver-
ses peticions, com per exemple 
més hores d’entrenaments per 
a l’Handbol Vallag i per al FS 
Unión Llagostense; un canvi 
de data per al Club Deportivo 
la Concòrdia; i que gran part 
de les activitats de les Escoles 
d’Iniciació Esportives es facin 
al Complex esportiu municipal 
El Turó. - josé Luis roDríGuEz
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Les primeres jornades de por-
tes obertes de les Escoles 
d’Iniciació Esportives (EIE), 
que impulsa l’Ajuntament de la 
Llagosta i el Consell Municipal 
de l’Esport Escolar i el Lleure, 
es van celebrar a l’octubre amb 
un notable èxit participatiu. 
Les jornades van tenir lloc a la 
plaça d’Antoni Baqué els diu-
menges 12 d’octubre (bàsquet) 

i el 19 (futbol sala). La jornada 
d’handbol, que s’havia de fer el 
5 d’octubre, es va suspendre per 
la pluja.
L’objectiu de les jornades era 
donar a conèixer les EIE i pro-
mocionar l’esport de base. A les 
dues sessions, va haver una bona 
acceptació per banda d’infants 
llagostencs que van poder dis-
putar partits amb la supervisió 

LA pLAçA D’Antoni BAqué vA ACoLLir CompEtiCions DE FutBoL sALA i BàsquEt

Èxit de les primeres jornades 
de portes obertes de les EiE

dels diferents monitors de les 
EIE. “Ha estat molt positiu 
veure tants infants fent es-
port al carrer. Aquesta és una 
manera de poder mostrar als 
nens i nenes que es poden fer 
altres modalitats esportives. 
A més, intentem fomentar 
l’esport no competitiu jun-
tament amb les jornades es-
colars”, va explicar el regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de la 
Llagosta, Jesús Ríos.
A la jornada de bàsquet van 
participar una quarantena 
d’infants i a la del futbol sala, 
una seixantena. “Estem satis-
fets per la participació, però 
també per la implicació de 
les famílies. Hem aconseguit 
omplir la plaça d’Antoni Ba-
qué fent esport que no sigui 
estrictament competitiu i 
això és una prioritat per a la 
Regidoria d’Esports. Espe-
rem continuar creixent amb 
aquest tipus d’activitats al 
carrer”, va afegir l’edil Jesús 
Ríos. - josé Luis roDríGuEz

imatge de les jornades de futbol sala a la plaça d’Antoni Baqué.

juDo

Quatre llagostencs 
s’entrenaran al 
Kodokan del Japó 
Sergi Pons, Joan Peñarrubia, 
Azahara Salcedo i Juan Carlos 
Cerrudo entrenaran a l’Institut 
del Kodokan, que es considera la 
seu mundial del judo i es troba 
a la ciutat japonesa de Tòquio. 
Els quatre membres del Club 
Judo la Llagosta van marxar 
el  31 d’octubre i estaran uns 
15 dies al Japó, entrenant du-
rant  una setmana a l’Institut 
del Kodokan. Els llagostencs 
estaran a les ordres del mestre 
internacional Shiro Yamamo-
to, que és novè Dan. L’objectiu 
dels judokes és millorar la seva 
tècnica fent èmfasi en la lluita al 
terra i en peus. - j. L. r.

AtLEtismE

Martínez
completa 
l’Ironman BCN
L’atleta llagostenc Alberto 
Martínez, de 26 anys, va com-
pletar l’Ironman Barcelona 
amb un temps total de 12 hores, 
32 minuts i 52 segons. La prova 
triatlètica de resistència va te-
nir lloc a Calella el 5 d’octubre 
i va constar en nedar 3.800 
metres, fer 180 quilòmetres en 
bicicleta i córrer 42,2 quilòme-
tres. A més, Martínez ho va fer 
com a membre de l’Ironman 
Heart, que és un grup de sis at-
letes que es dediquen a recaptar 
fons per a l’Associació Catala-
na d’Afectats de Fibromiàlgia i 
que van aconseguir recollir més 
de 3.000 euros. - j. L. r.

Arts mArCiALs

Xerrada sobre
arts marcials al 
Centre Cultural
Més d’un quinzena de persones 
van assistir a la conferència so-
bre la història de les arts mar-
cials del Japó, clàssiques i mo-
dernes, que va anar a càrrec del 
sensei internacional José Miguel 
Martínez Barrera.
La xerrada, organitzada per 
l’escola Okinawa Team, va te-
nir lloc al Centre Cultural el 31 
d’octubre. Durant la conferèn-
cia es va parlar sobre història, 
filosofia, medicina i meditació 
a la cultura japonesa. José Mi-
guel Martínez Barrera és un 
mestre reconegut a Occident 
per l’Escola Toyama-Ryu de 
Tòquio. - 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

Nou Casal 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

Novembre
INSCRIPCIONS AL TEATRE DE LES 

EMOCIONS Fins al 10 de novembre, 

al correu electrònic graas2012@hot-

mail.com. Preu: 69,50 euros. Del 14 

de novembre al 12 de desembre, tots 

els divendres de 19 a 21 h, a Can Pele-

grí (Institut Integratiu)

VENDA D’ENTRADES PER AL CON-

CERT SOLIDARI DELS GRUPS ÑU, 

DOCTOR X I LOS JIRPIS Fins al 28 

de novembre (Organitza: La Llagosta 

+ Activa). Concert: Dissabte 29 de 

novembre (22 h), al Centre Cultural. 

Venda anticipada: 10 euros (Prevanz-

Matas, carrer de Santa Rosalia, 11 

- Perruqueria Melgar, carrer d’Anselm 

Clavé, 2 - Revólver, carrer dels Tallers, 

11, Barcelona). Venda en taquilla: 13 

euros

TALLER D’HISTÒRIA DE L’ART Cada 

dimarts, de 18.30 a 21 h, a Can Pelegrí 

(Biblioteca de la Llagosta)

TALLER DE TERÀPIES ALTERNATI-

VES Cada divendres, de 18 a 19 h, a 

Can Pelegrí (Biblioteca de la Llagosta)

8 i dissabte

INTERCANVI CULTURAL CASA 

DE ANDALUCíA amb les cases 

d’Andalusia de Canovelles i Virgen de 

Gracia (Sabadell), a més dels quadres 

de ball de l’entitat: Azahar, Al Alba i 

Meritxell. A les 20 h, al Centre Cultural

FESTIVAL EN BENEFICI 

D’ASPAYFACOS A les 11 h, tallers, 

balls, manualitats... A les 18 h, actua-

cions artístiques amb El Rumbo, qua-

dres de ball i el cor Jara i Romero. Al 

local de l’Asociación Rociera Andaluza 

de la Llagosta

11 i dimarts

TROBADA DE CLUBS DE LECTURA 

Assistència a la representació teatral 

de l’obra Stockman (adaptació lliure 

d’Un enemic del poble, d’Henrik Ib-

sen). A les 20 h, al Teatre Atrium (Vi-

ladecans). Biblioteca de la Llagosta

12 i dimecres

TALLER D’ALIMENTACIÓ SALU-

DABLE PER A PARES I MARES 

D’INFANTS D’EDUCACIÓ INFANTIL 

A les 15 h, al Nou Casal (hi haurà ser-

vei de ludoteca)

VIDEOFÒRUM La ladrona de libros, 

de Brian Percival. A les 16 h, a Can Pe-

legrí (Biblioteca de la Llagosta)

L’HORA DEL CONTE A càrrec de Puri 

Ortega. A les 18.30 h, a Can Pelegrí

16 i diumenge

PASSEJADA MAI CAMINARÀS 

SOLA! Punt de sortida: plaça d’Antoni 

Baqué, a les 10 h (Veus de dona)

VI HOMENATGE ALS POETES Pablo 

Neruda. De 18 a 20 h, al Centre Cultu-

ral (ICV-EUiA)

19 i dimecres

XERRADA La visualització creativa 

com element de transformació, a cà-

rrec d’Ana Egea. A les 16 h, a Can Pe-

legrí (Biblioteca de la Llagosta)

L’HORA DEL CONTE A càrrec de Puri 

Ortega. A les 18.30 h, al Centre Cul-

tural i Juvenil  Can Pelegrí (Biblioteca) 

20 i dijous

XERRADA La salut al segle XXI, 

l’entorn, les radiacions i la vida de les 

persones, a càrrec de l’arquitecte Pere 

León, autor del llibre Buena onda. A 

les 19 h, sala àgora de l’institut Marina 

(CFA la Llagosta)

22 i dissabte

MOSTRA D’ENTITATS Durant tot el 

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)

7-13 novembre CArrErAs ArBAt
14-20 novembre BotEt nADAl
21-27 novembre CAlvo sánChEZ
28 nov. - 4 des. CArrErAs ArBAt
5-11 desembe CAlvo sánChEZ
12-18 desembre BotEt nADAl
19-23 des. CArrErAs ArBAt
24- 30 desembre CAlvo sánChEZ
31 desembre CArrErAs ArBAt

EXHIBICIÓ CANINA

Diumenge 16 de novembre

Inscripcions: de 9.30 a 10.30 h. Exposició de bellesa, prova de bon 
ciutadà caní i concurs infantil de nen amb gos. Puntuable per al 
Millor gos de Catalunya. A partir de les 10.30 h, al Parc Popular
Reial Societat Canina de Catalunya

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

dia, al passeig de l’avinguda de l’Onze 

de Setembre i a la plaça d’Antoni Ba-

qué (més informació a la pàgina 11)

INTERCANVI CULTURAL CASA DE 

ANDALUCíA Amb la Casa de Andalu-

cía de Badia del Vallès, el grup de se-

villanes Jara, de Barcelona, i els qua-

dres de ball Azahar, Al Alba i Meritxell. 

A les 20 h, al Centre Cultural

NIT REMEMBER Amb música dels 

anys 70, 80 i 90. A partir de les 23 h, al 

local de l’Asociación Rociera Andaluza

25 i dimarts

DIA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLèNCIA VERS LES DONES 

Compta amb mi! Concentració contra 

la violència masclista. A les 19 h, a la 

plaça d’Antoni Baqué

26 i dimecres

TALLER DE CUINA DE 

L’APROFITAMENT Les millors recep-

Triatló popular solidària

Diumenge 23 diumenge
A partir de les 10 h

Inscripcions fins al 18 de
novembre. Més informació
al CEM El Turó. Segones
Jornades Solidàries de la Llagosta

tes de cuina. A les 16 h, a Can Pelegrí 

(Biblioteca, amb la col·laboració de la 

Regidoria de Medi Ambient)

L’HORA DEL CONTE EN ANGLèS A 

càrrec de Cristina García. A les 18.30 

h, a Can Pelegrí (Biblioteca, amb la 

col·laboració de Llagosta Language 

Center)

28 i 29 i dv. i ds.

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS Més 

informació a la pàgina 14

Desembre

3 i dimecres

CLUB DE LECTURA La ceremonia del 

masaje, d’Alan Bennett. A les 16 h, a 

Can Pelegrí (Biblioteca de la Llagosta)

L’HORA DEL CONTE Amb  Puri Orte-

ga. A partir de les 18.30 h, a Can Pele-

grí (Biblioteca de la Llagosta)
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”

la diversió no ha 
d’estar renyida 
amb la solidaritat, 
tot el contrari

- Com va sorgir la idea de 
convertir el pasacalles canalla 
de la Festa Major en una acti-
vitat solidària amb les perso-
nes afectadas per l’ELA?
- Yolanda Cabellos. Va sorgir 
al fil de la campanya de tirar-
se una galleda d’aigua gelada 
per sobre que durant l’estiu va 
mobilitzar a molta gent a les 
xarxes socials i de la gran re-
percussió que va tenir en tot el 
món. Així que, aprofitant que 
l’aigua és l’element principal 
del pasacalles canalla, se’ns va 
acudir enllaçar les dues inicia-
tives. A més, hi ha persones de 
la Murga que han patit aques-
ta malaltia i un dels fundadors 
també la pateix. Així que vam 
pensar que, convertint el pasa-
calles canalla en una activitat 
solidària, podíem col.laborar 
d’una manera especial.
- I què us va semblar la res-
posta de la ciutadania? 
- Ana María Monterrubio. 
Molt positiva. Molt, molt posi-
tiva. A més de totes les perso-
nes que van participar a la festa 

de l’aigua que és el pasacalles 
canalla, moltes entitats es van 
unir a l’esdeveniment i van re-
captar més fons mullant-se en 
grup. Per a la Murga, és una 
cosa que valorem moltíssim.
- Aquesta era la primera ve-
gada que la Murga organitza-
va una activitat solidària? 
- Y. C. No, no ha estat la prime-
ra vegada. Sí que ha estat la pri-
mera que ha tingut un èxit tan 
rotund, però en altres ocasions 
ja hem promogut activitats 
solidàries, com ara recaptant 
aportacions per a la Marató de 
TV3 durant la botifarrada po-
pular que organitzem cada any 
durant el Pessebre Vivent, però 
mai amb l’èxit que ha tingut 
aquest any la celebració del pa-
sacalles canalla.
- Amb aquesta experiència 
tan positiva, penseu repetir el 
proper any? 
- Y. C. Per descomptat. Després 
de l’èxit aconseguit, repetirem, 
encara que ara estem pensant a 
què destinar els fons que recap-
tem. Si ja no és per a la inves-

Fem Poble

Yolanda Cabellos
Ana M. Monterrubio
Integrants de la Murga, el grup que durant la Festa
Major passada va convertir el tradicional ‘pasacalles
canalla’ en una activitat solidària amb les persones 
afectades per l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA)

“
tigació de l’ELA, segur que hi 
haurà algun altre projecte per 
donar-hi suport.
- A. M. M. Hi ha moltes malal-
ties rares que la ciència investi-
ga. Si podem, des de la Murga, 
aportar el nostre granet de so-
rra, amb l’ajuda de tot el poble 
de la Llagosta, ho farem. La 
diversió no ha d’estar renyida 
amb la solidaritat, tot el con-
trari.
- Durant els últims anys proli-
feren les activitats solidàries 
a favor de persones desafavo-
rides a causa de malalties o 
per efecte de la crisi econò-
mica. Creieu que la crisi ha 
fet aflorar el millor de cada 
casa? 
- A. M. M. Jo crec que sí. A 
quina família no hi ha alguna 
persona sense feina? Arran de 
la crisi, crec que la gent és més 
solidària. I encara que es tin-
gui poca cosa, s’intenta ajudar i 
aportar un granet de sorra per 
petit que sigui.
- Quants anys fa que la Murga 
participa a la Festa Major? 

- Y. C. 28 anys, gairebé tota una 
vida, però volem seguir. Hem 
anat adaptant la Murga a les di-
ferents situacions i etapes vitals 
de les persones que formem el 
grup. 
- Ara conviuen a la Murga al-
menys dues generacions. Com 
ho porteu? 
- Y. C. Molt bé. El que intentem 
promocionar ara és un relleu 
generacional, que els nostres 
fills comencin a organitzar ac-
tivitats. Ja estan molt implicats. 
Per a mi, és un orgull que joves 
de 15 i 16 anys visquin la Festa 
Major amb les seves famílies en 
comptes d’anar amb els amics, 
encara que ambdues coses són 
compatibles perquè tres o qua-
tre dies de festa donen per a 
molt.
- Ja teniu alguna cosa prepa-
rada per a la Festa Major de 
2015?
- Y. C. Estem treballant, però el 
que més ens agrada és que sigui 
sorpresa. També estem pensant 
com obrir més el grup a la ciu-
tadania.

Arran de la crisi, 
la gent és més
solidària amb qui 
ho necessita

El ‘pasacalles
canalla’ 
d’enguany ha
estat molt positiu

per Pere Damián


