ESPORTS

ACCIÓ SOCIAL

5 El futur de

les cases
dels mestres

L’equip de govern tornarà
a plantejar el projecte per
crear habitatges socials
després de no tenir prou
suports a l´últim ple

12 Paula Macià,

campiona d’Espanya
i de Catalunya

VINT

Canvi de lloc de les parades
del mercat de davant l’institut
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Informatiu de la Llagosta

COMERÇ L’AjunTAMEnT ESTudiA coM MiniMiTzAr LES MoLèSTiES QuE PATEix EL cEnTrE EducATiu cAdA dijouS AL MATí (PàG. 6)

El passeig de l’avinguda de l’onze de Setembre, durant la celebració de la segona Mostra d’entitats de la Llagosta, el 22 de novembre.

Gran èxit de participació
a la Mostra d’entitats

3

La segona edició de l’aparador del teixit
associatiu va aplegar una trentena de
grups culturals, socials i esportius
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Uns 30 grups locals van participar
a la segona Mostra d’entitats
La mostra es va celebrar el 22 de novembre al passeig de l’avinguda de l’Onze de
Setembre, on es van instal·lar els estands. La plaça d’Antoni Baqué va ser l’escenari
de diverses exhibicions i actuacions. Al llarg de tot el dia, la ciutadania va poder
conèixer de primera mà la realitat del teixit associatiu de la Llagosta

servir perquè les associacions es
coneguessin entre elles i mantinguessin contactes.
Per a la regidora de Participació
Ciutadana, Virgínia Jiménez,
“el balanç és molt positiu,
tant en participació de les entitats com de la ciutadania de
la Llagosta”.
En el marc de la Mostra d’entitats es va realitzar l’acte central
de la programació del Dia internacional contra la violència
vers les dones. L’entitat Veus de
Dona va recollir, entre els assistents a la mostra, missatges
contra la violència de gènere,
que es van introduir en uns globus. Posteriorment, es va fer la
lectura musicada d’un manifest i

es van enlairar els globus. L’acte va comptar amb la col.laboració de Les llagostes de l’avern
i l’Escola municipal de Música.
Durant la jornada, el grup de
treball de la comissió organitzadora de la segona Mostra d’entitats va lliurar una enquesta als
participants per conèixer quins
són els aspectes a millorar de
cara a properes edicions. Entre
les qüestions plantejades per les
entitats participants hi ha treballar per evitar el solapament
de les músiques que utilitzaven
alguns grups, millorar la connexió elèctrica i establir mecanismes de control dels espais
comuns que van fer servir les
entitats. - xAVi hErrEro

priMera Mostra de bestiari

Membres de l’entitat local Aspayfacos, durant la segona Mostra d’entitats de la Llagosta.

Demostracions de ball, fotografia, tallers de dibuixos, exhibicions esportives, actuacions i
altres propostes es van desenvolupar durant tot el dia a la Mostra d’entitats. Les propostes, de
tot tipus, estaven adreçades a

públic de totes les edats.
Els representants de les entitats
participants van mostrar-se satisfets amb el canvi d’ubicació
de la mostra (la primera edició
es va realitzar al Parc Popular).
Les associacions van considerar

que l’avinguda de l’Onze de Setembre era el lloc ideal per acollir els estands. A la plaça d’Antoni Baqué es va col.locar un
escenari, on alguns grups van
fer exhibicions de les seves activitats. L’esdeveniment també va

La colla de diables Les llagostes de l’avern va organitzar
el mateix dia de la Mostra d’entitats la primera Mostra
de Bestiari de la Llagosta. La trobada va comptar amb la
presència dels dracs de Santa Perpètua de Mogoda, les
Franqueses del Vallès, del barri barceloní de Trinitat Vella,
de Granollers i de Parets, a més de l’Espurna, la bèstia
de foc de la colla local. L’activitat va servir per conèixer la
cançó guanyadora del concurs organitzat per la colla amb
la col·laboració de l’Escola municipal de Música. La peça
servirà de ball a l’Espurna. Al concurs, es van presentar
una dotzena d’obres.
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2.511 PErSonES dE LA LLAGoSTA (22%) VAn AnAr A LES urnES durAnT EL ProcéS PArTiciPATiu

MEdi AMBiEnT

La majoria de votants del 9N
opten per la independència

PoLíTicA

La Llagosta, amb
la Setmana per a la
Prevenció de Residus

Ciutadans prepara
una llista per a les
eleccions municipals

L’Ajuntament s’ha sumat per
segon any a aquesta iniciativa,
que es va fer del 22 al 30 de
novembre. Durant la setmana, es van celebrar un taller
de titelles, un altre de cuina
d’aprofitament, l’activitat Detectius de la natura i una xerrada al Casal d’Avis amb el títol
On va la roba utilitzada? Totes
les persones que van fer ús de
la deixalleria van rebre com a
regal un llibre de segona mà.

Una desena de persones han
format un grup de treball a la
Llagosta del partit Ciutadans.
L’objectiu és sumar simpatitzants per acabar creant una
llista municipal i presentar-se
a les eleccions del mes de maig
de l’any que ve. El dijous 11 de
desembre instal.laran un taula
informativa davant del CAP de
la Llagosta. Després de Nadal,
celebraran la primera assemblea oberta.

El 56,39% dels vots (1.416) van
ser per a l’opció sí+sí, demanant
que Catalunya sigui un estat
independent. Un 17,72% (445
vots) van optar pel sí+no, considerant que Catalunya ha de
ser un estat però que no ha de
ser independent. I 358 votants
(14,26%) van dir que Catalunya
no ha de ser un país independent. Altres vots registrats van
ser 36 amb un sí en blanc, 17
en blanc i la resta, 239, van ser
classificats com a altres. La participació va ser de poc més del
22% de les persones majors de
16 anys amb dret a vot.
Les votacions del 9N es van
realitzar a l’institut Marina,

Votacions durant el procés participatiu del 9n a l’institut Marina.

l’únic centre habilitat a la Llagosta per poder fer-ho. Una
cinquantena de voluntaris, la

major part del Maresme, van
fer de presidents i de vocals de
les dotze meses. - xAVi hErrEro

LES FAMíLiES nEcESSiTAdES dE LA LLAGoSTA SErAn LES BEnEFiciàriES

el Gran recapte recull
4.100 quilos d’aliments
El Gran Recapte 2014 s’ha saldat a la Llagosta amb més de
4.100 quilos d’aliments recollits en un primer balanç fet per
l’Ajuntament, Rems i la Iglesia
Evangélica El Redentor. Encara falta conèixer l’aportació de
l’empresa Lékué.
El Gran Recapte es va desen-

volupar els dies 28 i 29 de novembre. A la nostra localitat,
els punts de recollida estaven
als supermercats Caprabo, Dia i
Sorli Discau. A més, les escoles
Sagrada Família, Joan Maragall, les Planes i Gilpe, l’institut
Marina i el Complex esportiu
municipal El Turó també van

recollir aportacions durant tota
la setmana.
Els aliments recollits es destinaran a famílies necessitades de
la nostra localitat, d’acord amb
les directrius que marqui l’àrea
d’Acció Social de l’Ajuntament
de la Llagosta.
D’altra banda, 255 persones
van assistir al concert solidari
que va organitzar el 29 de novembre La Llagosta + Activa al
Centre Cultural amb l’actuació
del grup Ñu, Los Jirpis i Doctor X. - juAnjo cinTAS

ExhiBiciÓ cAninA. Una cinquantena de gossos van participar a la
12a edició del Concurs i exposició canins de la Llagosta, que van
organitzar la Reial Societat Canina de Catalunya i l’Ajuntament.
L’activitat es va desenvolupar el 16 de novembre al Parc Popular.
Durant la jornada, va tenir lloc el concurs de bellesa i una exhibició de gossos ensinistrats. Totes dues activitats es van fer de forma
simultània. El concurs de bellesa va ser la darrera prova puntuable
per optar al premi Millor gos de Catalunya.
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el projecte social de les cases
dels mestres, en punt mort

Les cases dels mestres del carrer de la Florida.

L’Ajuntament no pot, per ara,
sol.licitar a la Generalitat la
desafectació dels habitatges coneguts com a cases del mestres.
L’aprovació d’aquest punt no va
tenir la majoria suficient al ple
ordinari del mes de novembre
per poder iniciar aquest tràmit.
La intenció de l’equip de govern és disposar d’aquests edificis per crear habitatges per a
urgències socials. Les cases dels

mestres estan considerades com
a equipament educatiu. Iniciativa per Catalunya - Esquerra
Unida i Alternativa, Ciutadans
Progressistes per la Llagosta i
el regidor no adscrit José Luis
Gutiérrez, van votar a favor,
mentre que PSC, CiU i PP es
van abstenir. Per iniciar aquest
tràmit, calia una aprovació per
majoria absoluta, és a dir, el vot
de com a mínim nou regidors.

Aquest no va ser l’únic punt que
no va tirar endavant. La modificació pressupostària per aportar diners a l’empresa pública
Sòl i Patrimoni, que gestiona
el Complex esportiu municipal
El Turó, va ser desestimada per
sis vots a favor i set en contra.
En canvi, al ple de novembre
es van aprovar dues mocions.
ICV-EUiA va presentar un text
de la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca que demana al Govern espanyol un canvi legislatiu sobre l’Índex de Referència
de Préstec Hipotecari (IRPF).
Només el PP es va abstenir. La
resta de grups van votar a favor.
L’altra moció la presentava
Ciutadans Progressistes per la
Llagosta. El document planteja que l’Ajuntament avanci al
més aviat possible en l’aplicació
de la normativa europea i estatal per ser una administració
transparent, d’accés públic de
la informació i del bon govern.
La moció es va aprova per unanimitat. - xAVi hErrEro

SoLidAriTAT

ASSociAcioniSME

cuLTurA

Conveni amb
Humana sobre
Acció Social

Normativa per
regular les
subvencions

Presentació
del remolc
dels gegants

L’Ajuntament ha signat un
conveni amb l’ONG Humana
per dur a terme el programa
d’acció social que la fundació desenvolupa a Catalunya.
Aquest acord permetrà que famílies amb necessitats a nivell
de vestimenta bàsica del nostre
municipi puguin obtenir roba
gratuïtament a través de la
xarxa de botigues d’Humana.
D’aquesta manera, l’ONG reverteix en ajuda social part dels
recursos obtinguts amb la recollida de roba i calçat usats a
la Llagosta. La gestió es farà a
través del departament de Serveis Socials. - MArionA rABASA

L’Ajuntament redactarà unes
bases per regular la concessió
de subvencions a les entitats.
La intenció dels responsables
municipals és que aquesta normativa es pugui aplicar ja l’any
que ve. D’altra banda, la dotzena d’associacions que es van
interessar per tenir la seva seu
a l’Hotel d’entitats ja coneixen
l’espai que ocuparan. Les entitats, acompanyades de tècnics
municipals i de l’alcalde, Alberto López, van visitar durant el
mes de novembre l’edifici del
Mercat per decidir els despatxos que faran sevir i els llocs
comuns. - juAnjo cinTAS

La Colla Gegantera havia
anunciat des de feia dies una
sorpresa per al 30 de novembre i va ser la presentació del
remolc amb el qual podrà
transportar a partir d’ara els
gegants de la Llagosta en els
seus desplaçaments. La colla
l’ha pogut comprar gràcies a
aportacions de l’Ajuntament,
d’uns 30 comerços, del Joventut
Handbol la Llagosta i de membres de l’entitat. Després d’un
any d’inactivitat, els gegants de
la Llagosta van sortir al carrer
el dia 22 de novembre amb motiu de la celebració de la segona
Mostra d’entitats. - j. c.
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L’AjunTAMEnT MiniMiTzArà LES MoLèSTiES dEL MErcAT A LA PorTA dE L’inSTiTuT MArinA

pla per reubicar part de les
parades del mercat setmanal
ràdio LA LLAGoSTA va estrenar al novembre el programa L’alcalde

a prop, que s’emet en directe a partir de dos quarts de vuit del vespre el tercer dijous de cada mes. En redifusió es pot escoltar poc
després de la mitjanit del dijous, el divendres a la una del migdia i
a les xarxes socials. El programa és una entrevista amb l’alcalde,
Alberto López, mitjançant preguntes fetes per la ciutadania. Per
participar-hi, s’ha d’enviar la pregunta com a missatge de veu de
whatsapp al 661 96 09 36 o trucant en directe durant el programa
al número de telèfon de la ràdio: 93 545 15 45. També s’enregistren
preguntes al carrer que l’alcalde respon durant el programa.

El mercat setmanal dels dijous, a les portes de l’institut Marina de la Llagosta.

cuLTurA

conSuM

L’Ajuntament prendrà mesures
per pal.liar els problemes que
genera cada dijous el mercat setmanal a les portes de l’institut
Marina. Així ho va comunicar
l’alcalde, Alberto López, durant
una reunió mantinguda amb els
representants de l’AMPA de
l’institut.
La primera acció que ja s’ha po-

ICV-EUiA
homenatja Neruda

Xerrada de Som
Energia a la Llagosta

El 6è Homenatge als poetes,
organitzat per la coalició ICVEUiA el 16 de novembre, va estar dedicat per primera vegada
a un autor de fora de l’Estat. En
aquest cas, l’homenatjat va ser el
xilè Pablo Neruda, premi Nobel
de Literatura. L’espectacle va
anar a càrrec d’Amics de la Cultura, de l’Escola de Teatre Tell
i de Carmen Navarro.

La Sala de Plens va acollir el 17
de novembre la xerrada Creem
la nostra energia, a càrrec
de la cooperativa de consum
d’energia verda Som Energia.
L’objectiu de l’exposició, organitzada des de la Regidoria
de Medi Ambient, era explicar
com funciona la cooperativa i
quins beneficis obtenen els consumidors formant-ne part.

SoLidAriTAT

PoLíTicA

sat en marxa és la presència de
la Policia Local a la sortida de
classe per regular el trànsit dels
vehicles dels comerciants quan
recullen les parades. Aquesta
actuació ja es va posar en pràctica la setmana passada.
L’Ajuntament també estudia la
reubicació de les parades que
ara estan a la porta de l’institut

i ja s’està treballant per reordenar l’espai. La intenció és
que aquest canvi sigui efectiu
durant les properes setmanes.
Durant la reunió amb l’AMPA
de l’institut Marina també es
va parlar sobre la necessitat de
crear camins escolars segurs
per a tots els centre educatius
de la Llagosta. - xAVi hErrEro

Contra la violència masclista
L’Ajuntament va commemorar
el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència vers
les dones, amb una concentració i la lectura d’un manifest.
L’acte s’havia de celebrar a la
plaça d’Antoni Baqué, però degut a la pluja es va traslladar al
Nou Casal.
Unes 40 persones es van concentrar per condemnar la violència masclista. Durant l’acte,
dues membres de l’associació
Veus de Dona van llegir un
manifest. Poc abans, els nens i
nenes del Nou Casal també van
fer una activitat sobre la violència de gènere.
D’altres activitats van ser un
teatre-fòrum per a alumnes de
l’institut Marina el 28 de no-

El PSC recapta
ERC treballa per
600 euros per a les
tenir presència
AMPA de les escoles a la Llagosta

Acte contra violència de gènere al nou casal, el 25 de novembre.

vembre i les terceres Jornades
formatives contra les violències
vers les dones, el 4 de desembre.
Dones amb Iniciativa celebrarà

una activitat el 9 de desembre
després d’haver suspès per la
pluja l’acte previst per al 25 de
novembre. - joSé LuiS rodríGuEz

L’agrupació local del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)
ha recaptat 600 euros que han
estat repartits entre les AMPA
dels centres educatius públics
de la Llagosta. El PSC ha aconseguit aquests diners solidaris
durant la celebració dels actes
de la Festa de la Rosa i la Castanyada Solidària. Les AMPA
decidiran ara què faran amb els
diners aportats per l’agrupació
local socialista.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va fer dimecres
passat un acte al Centre Cultural amb la presència del diputat al Congrés Joan Tardà.
L’acte va servir per explicar
la proposta política d’ERC per
a Catalunya. A la xerrada van
assistir unes 30 persones i algunes d’elles van interessar-se
a treballar per crear una candidatura de cara a les municipals
de 2015 a la Llagosta.
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“a la Llagosta li cal més
capacitat de crear ingressos”
- Quin és el seu racó favorit
de la Llagosta?
- Un dels meus favorits ja no
existeix i es trobava al carrer
del Progrés on antigament hi
havia una espècie de soterrani.
Allà hi vam passar moltes hores jugant els nois del barri de
la Vecasa. I un altre lloc seria la
plaça de la Sardana, que és on
visc ara, perquè em sembla que
és una plaça força interessant.
- Per què es dedica a la política?
- La política és una eina més per
millorar tot allò que tenim al
voltant i així millorar la societat. Sempre s’intenta millorar
allò que ens envolta mitjançant
qualsevol vessant i crec que la
política és una d’elles. M’agrada
molt la política des que era un
nen i, de fet, el meu pare i el
meu avi ja tenien tradició polí-

tica. Així doncs, ja ho porto a la
sang, podríem dir. Em dedico a
la política per vocació de servei
públic.
- Què li falta a la Llagosta?
- Li falten moltes coses i el dia
que no li falti res ja no faran fal-

La política és una
eina més per
millorar tot allò
que ens envolta
La Llagosta està
a 10 minuts de
barcelona, però té
esperit de poble

ta ni polítics ni alcalde. A la Llagosta li falta la capacitat de generar ingressos per si mateixa.
I partir d’aquí tot serà una cadena, segurament, de bons propòsits i millors resultats. Però
és fonamental que generi ingressos per sí mateixa i riquesa.
De fet, en aquest mandat estem
treballant fort en aquest sentit.
- Li agradaria que la Llagosta
fos...
- M’agradaria que durant molt
de temps la Llagosta continuï
sent el que és. La Llagosta és
un poble a només 10 minuts
de Barcelona, però que manté aquest esperit de poble on
tothom es coneix i la gent viu al
carrer. I crec que avui dia tenim
aquesta seguretat de poder passejar pel carrer i poder estar en
contacte directe amb la gent del
poble. - joSé LuiS rodríGuEz

el regidor a prop

Alberto

López

40 anys.
Comercial.
Membre de
l’Executiva
Nacional d’ICV
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La piulada

Espai Obert

portes obertes

@A9Garcia ¡Muchas gracias! Es un orgullo que
todo un referente como tú siempre nos lleve en el
corazón! #Gracias #EIE #laLlagosta

eL MiLLor està per veNir

eie La Llagosta @eielallagosta / 27 de novembre

Estimats veïns i veïnes,
Aquest 2014 arriba al seu final. Un any difícil, pitjor fins i tot que
els anteriors, però que l’hem aconseguit superar amb dignitat.
Estem vivint la crisi social i econòmica més dura que podem
recordar. És possible que no tornem a viure una situació
semblant al llarg de la nostra vida i, tot i així, el
govern municipal de la Llagosta supera un altre any
sense reducció de serveis, amb noves propostes per a
la ciutadania, sense retallades ni agressions laborals
als empleats públics i amb la congelació de taxes i
impostos municipals. Però tot això costa molt.
Arribant al final del mandat, un mateix fa balanç i
arriba a la conclusió que aquests quatre anys s’han
fet moltes coses, però moltes d’elles han sigut
invisibles per a la ciutadania.
Tots i totes sabem, independentment del color polític
on estem situats, que la Llagosta sempre ha patit les
conseqüències de no poder generar ingressos per si
mateixa. Sempre hem estat condicionats a subvencions
i ajudes d’altres administracions com la Diputació de
Barcelona, la Generalitat, l’Estat espanyol i la Unió
Europea. Els pocs ingressos que genera la Llagosta
provenen de taxes i impostos locals i algunes llicències al
llarg de l’any, però tot això no és suficient.
Els nostres veïns i veïnes es mereixen molt
més. I en una d’aquestes coses és on hem
estat treballant des de mitjans de 2011: en
vies perquè el nostre poble, en un futur
després de 3 anys de feina cercar
no molt llunyà, tingui aquesta capacitat de
i reunions sobre Can pere generar força ingressos.
és així que en els propers mesos podrem
Gil, podem dir que el futur Tant
presentar els primers resultats d’un munt de
de la Llagosta serà millor mesos de reunions i treball per poder
desenvolupar la zona d’activitat econòmica
més gran del nostre poble: Can Pere Gil. Un
nou espai per atreure noves empreses que
generin riquesa i llocs de treball per al nostre municipi.
Han sigut moltes trobades, tant polítiques com tècniques, que han passat
desapercebudes per a molta gent. I és normal que sigui així. Un govern responsable
no fa titulars pel simple fet de mantenir reunions de treball. Un govern responsable
treballa per aconseguir que el resultat de la seva feina sigui una veritable notícia. I
l’Ajuntament ja fa mesos que va acordar amb el Departament d’Urbanisme que aquesta
zona fos inclosa en les deu zones d’especial interès econòmic de Catalunya. Ara, després
de gairebé tres anys de feina, podem dir que el futur de la Llagosta serà molt millor.
Que creixem i serem capaços de generar riquesa i crear llocs de treball.
Acabo aquestes línies desitjant-vos un bon Nadal i un millor Cap d’Any. Penseu que
cada any que passa és un any menys per arribar a la fi d’aquesta situació que s’està
convertint en insostenible per a molta gent. El millor està per venir i hem de creure’ns
que el futur serà més pròsper i alegre per a tothom.
Un abraçada molt forta a tots i totes.

Cartipàs municipal
AJUNTAMENT 93 560 39 11
ICV - EUiA

* gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

Alberto López Rodríguez
Alcalde
Jordi Alonso Fumadó
regidor de Planificació urbanística, habitatge i Territori;
de Tecnologies de la informació, comunicació i Atenció
ciutadana, i de recursos humans
Marta Melgar Hervás
regidora d’Economia i hisenda, Medi ambient
i Sostenibilitat
Jesús Ríos Santos
regidor de cultura i Esports
Virginia Jiménez Pueyo
regidora de Participació ciutadana, Polítiques
d’igualtat, Educació i Salut pública
Eva Miguel Guerrero
regidora d’Acció Social, joventut, infància i ciutadania

CPLL

* gmcpll@llagosta.cat

Adelino Macías González
regidor de Treball, indústria i Formació
ocupacional, i de cooperació i Solidaritat

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

PSC
* gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

CiU

* gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Mireia Egea Clotet

PP

* gmpp@llagosta.cat

Jaume Bonallach Aguado

alberto López

Alcalde de la Llagosta

Espai Obert
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La veu del poble Què li sembla el teixit associatiu de la Llagosta?

LUis araNda
66 anys

siLvia LÓpeZ
32 anys

MostaFa sahbUM
44 anys

raÚL aLbarCa
38 anys

doLores MartÍN
56 anys

A mi em sembla que fins
ara està bé, però farien falta més coses. Falta quelcom
diferent, sobretot de cara a
la gent jove.

Crec que fan moltes activitats les entitats de la Llagosta, la veritat. De tant en
tant organitzen actes per als
nens a la rambla, a la plaça...

Les entitats culturals ho
tenen molt difícil. Actualment, la vida està molt
complicada, no hi ha diners
per fer coses.

Jo crec que podrien fer alguna cosa més. Al llarg
de l’any, crec que haurien
d’intentar organitzar més
activitats.

Jo penso que les entitats fan
bastants coses, s’impliquen
molt al poble. Crec que intenten fer tot el possible.
Per a mi, està molt bé.

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.

ies Marina, frutas y hortalizas
En Roma hay una hermosa
plaza (Campo di Fiori), popular por su mercadillo de frutas y verduras, que provoca al
visitante una grata explosión
de colores, sabores y aromas.
Y donde destaca la imponente estatua de Giordano Bruno,
astrónomo, filósofo y poeta del
siglo XVI.
Por añadir más información,
este pensador de espíritu independiente fue autor de tratados
y teorías referentes a la cosmología, la astronomía y el estudio
de la magia, hablándonos de la
faceta de los magos como manipuladores y de la importancia
de la magia como técnica de seducción y manipulación.
Un pensamiento muy actual, ya
que aún habiendo pasado varios
siglos, representa a la perfección lo que hoy denominamos
espíritu librepensador, aunque
por desgracia en su época fuese
considerado un hereje y acabase en la hoguera.
Actualmente, el Campo di Fiori
es también un centro neurálgico de ocio nocturno, donde la
juventud se reúne bajo la mira-

da atenta del filósofo. Sin duda,
un lugar de visita imprescindible en Roma.
En La Llagosta también hemos sido capaces de combinar
tomates, espárragos y lechugas con juventud, enseñanza
y más bien, poca filosofía. Eso
sí, nosotros lo hemos hecho a la
brava, en un mismo batiburrillo
y horario (lectivo).
Y tras innumerables semanas
(hoy es jueves 27/11), muchos
padres de alumnos, apelamos
de nuevo a tener un mercado
de frutas y verduras modélico;
nuestro Campo di Fiori llagostense, donde la imagen habitual
alrededor del instituto, no sea
la actual (pasos de cebra inhabilitados y ocupados; amontonamiento de cajas y basuras en
las aceras; las transpaletas cargadas moviéndose con rapidez
en espacios reducidos; las furgonetas aparcadas en aceras o
caminos escolares en horarios de
entrada y salida de 500 alumnos, y chavales saltando y sorteando las rampas elevadoras
de los camiones en su deseoso
camino de vuelta a casa). Sin
olvidar el profundo y confron-

tado griterío que provoca el
mercadillo en contraste con el
silencio y estudio en las aulas.
Abogamos por el sentido común esperando de nuevo (y
llevamos ya un tiempo) que se
cree una comisión con todas las
partes implicadas para la mejora efectiva de esta situación,
ya insostenible, proyectando
un mercado más amable y serio con la enseñanza y con el
entorno que se merece el IES
Marina.
Caso contrario, es que algo habrá fallado de nuevo.
Mario Gaertner García

Gracias
Desde Rems queremos dar las
gracias a todas las entidades y
empresas que durante este año
han colaborado aportando dinero, alimentos, ropa, juguetes
o material, y así ayudarnos a
ayudar a las familias necesitadas. Ajuntament, AMPA Joan
Maragall, BTT Bikers, Came3, CD la Concòrdia, Entidad
Dominó, La Llagosta+Activa,
La Pringá, Lékué, Pessebre Vivent, PSC la Llagosta, Racó de
l’infant y Saltats. Gracias.

1962. Nevada
La riera Seca, des del pont de l’antiga N-152 a l’entrada de la
Llagosta des de Moncada i Reixac.
Fotografia cedida per Pedro Damián Moreno
a l’Arxiu municipal de la Llagosta

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

triste
hoNor

poLÍtiCas
de iZQUierdas

LLarGa vida
a Les
retaLLades!

GestioNar
La aUsteridad
CoN diáLoGo

UN
aYUNtaMieNto
traNspareNte

Nuestro ayuntamiento, capitaneado por ICV, ha alcanzado las cotas más altas en
un triste ránking: el de los
morosos. No lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio
de Hacienda. En Noviembre
publicó el Período medio de
pago a proveedores, el indicador de morosidad de las
facturas de 2014 de las administraciones locales.
La Llagosta sale muy mal
parada. Paga a 138 días de
media, 108 más de lo que
marca la ley. Es el gobierno local peor pagador del
Vallès Oriental, el segundo
peor de toda la provincia
de Barcelona (el primero es
un municipio de unos 300
habitantes). Según los mismos datos, La Llagosta es
el municipio más moroso de
Catalunya y el séptimo de
toda España entre las po-

Ante la situación de emergencia social que vivimos
y que muchos de nuestros
vecinos y vecinas sufren
en sus propias carnes, el
gobierno municipal capitaneado por ICV-EUiA,
continúa trabajando con la
mente puesta en quienes
más lo necesitan. De esa
forma, volvemos a congelar
los impuestos para no incrementar la carga fiscal de

Llarga vida a les retallades! Fa més de dos anys
que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya està esperant que
l’Ajuntament de la Llagosta
enviï tres ubicacions possibles per a un nou CAP (ambulatori). A la reunió on es
va arrencar el compromís
hi era qui ara mateix escriu
aquest article (en aquell
moment regidora de Salut
Pública i d’Educació) juntament amb Alberto López,
l’alcalde. Des que el pacte
de govern ICV-EUiA i CiU
es va trencar, el projecte ha
quedat en un calaix. S’ha
preguntat diversos cops a
què esperen, però des de
la Llagosta no s’envia cap
proposta. I es justifiquen
dient que la primera idea
era que s’ubiqués a l’edifici
que comparteix l’escola
d’adults (CFA la Llagosta) i
l’Ajuntament.
ICV-EUiA dificulta la feina

No es muy difícill de entender: cuando una familia
pierde ingresos por culpa
de que algún miembro se
queda en paro, cuando hay
que reconducir los ingresos
y gastos porque se ha pasado, por poner un ejemplo,
de unas entradas mensuales de 2.400 euros a tan

En el último pleno se tomó
uno de los acuerdos más
importantes de este mandato municipal. Un acuerdo
adoptado por unanimidad
(algo infrecuente) a propuesta de nuestro grupo
municipal. El Ayuntamiento de La Llagosta ha hecho
una apuesta nítida por la
transparencia y la publicidad activa, avanzando más
de un año la aplicación de
legislación en este sentido
aprobada por la Unión Europea (Directiva 2014/24/
UE sobre contratación
pública) y del gobierno
central (Ley 19/2013 de
Transparencia, acceso a la

El ayuntamiento,
entre los más
morosos de 2014
en España
blaciones de más de 10.000
habitantes.
Ésta es la dura y cruda realidad de la gestión económica de ICV. Los datos son
públicos. Cualquiera los
puede conseguir en la web
del ministerio. Pero atentos,
sólo dos días después de publicarse los datos, el alcalde
afirmó en el pleno que estaba “al frente de las mejores
gestiones económicas que
se pueden hacer en un ayuntamiento”. Ustedes mismos
valoren.

Partit dels Socialistes
de Catalunya

Luchamos contra
la crisis con
esfuerzo, trabajo
y honestidad
nuestros bolsillos. Reducimos el recibo de la recogida
de basuras y mantenemos
las bonificaciones existentes. Seguimos vehiculando
los planes de empleo para
conseguir que algunos de
nuestros vecinos puedan
pasar las navidades con un
contrato de trabajo. No bajamos la guardia y aumentamos las ayudas en Acció
Social, además de adelantar
las ayudas y becas de comedor que deberían ser pagadas por la Generalitat de
Catalunya.
Y es que sólo con esfuerzo, trabajo y honestidad se
puede conseguir esto con
las duras condiciones económicas con las que tiene
que lidiar este ayuntamiento. Esta época nos hace
priorizar en esto y renunciar a otras cosas. Somos
conscientes de ello...
Bones festes a tothom!

Iniciativa per Catalunya - Verds Esquerra Unida i Alternativa

¿Por qué cuesta
tanto entender
que se debe
dialogar?

a la Generalitat de Catalunya: si no es construeix el
nou ambulatori, li donaran
la culpa a CiU i ja tindran
la campanya de les municipals feta. Quina vergonya
que, per tacticisme, callin
el forat que van deixar amb
el tripartit i neguin instal.
lacions per poder continuar
criticant unes retallades que
es volen acabar.

sólo 1.000... Es importante
que toda la família se adapte y todos sus miembros
sin excepción dialoguen
y comprendan la nueva y
desagradable situación a
la que habrá que adaptarse, irremediablemente. Si
no es tan difícil entender
esto... ¿Por qué cuesta tanto entender que en nuestro
Ayuntamiento (el que más
retrasa los pagos en el Vallès Oriental) se debata y
se consensúe? El Ayuntamiento es también víctima
de la crisis. Cobra tarde y
mal de la Generalitat, tiene
una gestión económica delicada... ¿No puede actuar
como una familia y compartir y consensuar todos
sus problemas económicos,
de inversiones, de gasto y
de financiación? No hacerlo puede costar muy caro a
los ciudadanos. Por el momento: 20.000 euros más de
intereses de demora, entre
otras cosas. Comprensible,
pero no dialogado.

Convergència i Unió

Partit Popular

Salut espera
encara propostes
de la Llagosta
per al CAP

La transparencia
en la acción de la
administración
es fundamental
información pública y buen
gobierno).
Son tantas y de tanta calidad para la democracia activa las virtudes del acuerdo
adoptado por el pleno, que
no hay forma de encajarlas en este artículo, así que
vamos a seguir trabajando
para que muy pronto este
nuevo marco de relaciones
ciudadanos-ayuntamiento
sea una realidad. La transparencia en la acción de
la administración es tan
fundamental que quien no
quiera sumarse a este esfuerzo colectivo será porque ha decidido instalarse
en el lado oscuro. Seguiremos informando.

Ciutadans Progressistes
per la Llagosta

Esports
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EL cLuB LLAGoSTEnc coMPTA AQuESTA TEMPorAdA AMB 15 EQuiPS dE diFErEnTS cATEGoriES dES d’EScoLA FinS A L’AMATEur

el Ce la Llagosta es presenta
davant l’afició al Joan Gelabert
El Club Esportiu la Llagosta va fer la presentació oficial de la present temporada el
17 de novembre al camp municipal de futbol Joan Gelabert. Els llagostencs, amb una
renovada junta directiva encapçalada per Ester Barea, compten amb 15 equips

assistir l’alcalde de la Llagosta, Alberto López, i el regidor
d’Esports, Jesús Ríos.
Un cop es va fer la desfilada
dels 15 equips i els diversos
parlaments, les plantilles es van
fer la foto de família amb tots
els conjunts sobre la graderia
del camp Joan Gelabert. Tot seguit, a l’acte es va afegir la victòria del primer equip contra la
Penya Blaugrana Sant Cugat
per 2 a 0, amb gols de Manuel
Carmona i Iván Ferreiro. L’acte
va acabar amb una barbacoa
amb prop de 300 comensals.
Durant la presentació hi va haver un futbolí inflable amb molta participació de la base del
club. - joSé LuiS rodríGuEz

NoU pUNts
Foto de conjunt dels equips del cE la Llagosta durant la presentació del dia 17 de novembre.

La foto oficial dels equips llagostencs va tenir lloc durant
una jornada festiva sobre la
gespa del camp municipal de
futbol Joan Gelabert. L’acte va
començar amb la desfilada dels
equips. Enguany, hi ha un total de 15 conjunts. El club de
la nostra localitat compta amb
un equip a escola de futbol, dos

prebenjamins, quatre benjamins, tres alevins, un infantil,
un cadet, un juvenil, l’amateur
de Quarta Catalana (grup 8)
i l’amateur B, que juga en una
lliga d’empreses. D’aquesta manera, el CE la Llagosta compta
com a mínim amb un equip per
cada categoria.
Tot seguit, va fer un parlament

la presidenta que exerceix des
de finals de la temporada passada, Ester Barea. “Ha estat
una jornada molt especial”,
va dir la mandatària, que es va
mostrar “molt il.lusionada de
la nova etapa del club”. Barea
va destacar sobretot la col.laboració de moltes persones en la
seva organització. A l’acte van

El sènior del cE la
Llagosta no aixeca el vol,
tot i haver sumar la tercera
victòria de la temporada
contra la PB Sant cugat.
després d’onze jornades,
l’equip ocupa l’onzè lloc
del grup 8 de la Quarta
catalana, amb 9 punts. Els
del nostre municipi sumen
un total de set derrotes.

FuTBoL

Judith Fernández,
als quarts de la
Lliga de Campions
El Bristol d’Anglaterra, l’equip
de futbol on juga la llagostenca Judith Fernández, disputarà
els quarts de final de la Lliga de
Campions contra el Frankfurt
d’Alemanya, un dels rivals més
forts de la fase final de la competició. L’anada dels quarts de
final es jugarà a Alemanya el
21 o 22 de març i la tornada, el
28 o 29 de març a Anglaterra.
El Bristol va passar als quarts
de finals després de guanyar el
Barça a vuitens.

FuTBoL

Sis victòries
seguides del
CD Viejas Glorias
El Club Deportivo Viejas Glorias es manté ferm en el liderat
de la Divisió d’Honor després
d’onze jornades. Els llagostencs porten sis victòries consecutives que han permès als de
Julio Giménez situar-se al primer lloc de la classificació amb
28 punts. L’única derrota va tenir lloc el 18 d’octubre contra
el Raudo y Veloz, de Ripollet.
D’aquesta manera, el Viejas
Glorias compta amb nou victòries, un empat i una derrota.

FuTBoL SALA

El Llagostense, en
places d’ascens
Els dos conjunts amateurs del
Fútbol Sala Unión Llagostense
ocupen places d’ascens. El primer equip és el tercer classificat
amb 14 punts en 7 jornades a
la Primera Territorial (grup B).
Pel que fa el segon equip dels
llagostencs, és el segon classificat, amb 19 punts aconseguits
en vuit partits, al grup A de la
Segona Territorial.
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Esports

LA LLAGoSTEncA ASSoLEix QuATrE PriMErS LLocS ALS cAMPionATS d’ESPAnyA i cATALunyA

paula Macià, campiona
d’espanya i Catalunya

FuTBoL SALA

El CD la Concòrdia, al segon lloc
de la Divisió d’Honor femenina
El CD la Concòrdia ha pujat
fins al segon lloc de la Divisió d’Honor femenina després
d’una dinàmica positiva de tres
victòries consecutives. El conjunt llagostenc, amb 22 punts,
es troba a tres del líder, el Ripollet, precisament el seu últim
botxí. Les llagostenques van
perdre a la pista de les del Vallès Occidental (4-3). Tots dos
equips tenen un partit pendent.
La Concòrdia disputarà el seu
compromís ajornat com a local
contra l’Almacelles el proper 1
de febrer de 2015.

Des de la derrota contra el Ripollet, les de Tati Torres han
guanyat els tres següents partits amb solvència: a domicili
contra Esparreguera (3-5) i
com a locals contra Eixample
(4-2) i Sabadell Femení (7-1).
Fins a finals d’any, el CD la
Concòrdia té pendent disputar
dues jornades més: el proper
13 de desembre a la pista de
l’Altafulla (quart classificat amb
21 punts) i el 20 de desembre
al CEM el Turó contra el Sant
Cugat – Riudellots (tercer amb
22 punts). - j. L. r.

hAndBoL

El Joventut Handbol es manté
a la part alta de la Segona Catalana
Paula Macià, al canal olímpic de castelldefels, durant el campionat de catalunya. foto: iris gracia

Paula Macià, de 15 anys, va
camí de convertir-se en un referent dels esports d’esquí nàutic
per cable en les modalitats de
wakeboard i wakeskate. De fet,
aquest any ha pujat novament
al màxim esglaó del Campionat d’Espanya, que va tenir lloc
a Marbella del 31 d’octubre al
2 de novembre. També ho va
fer al Campionat de Catalunya, a mitjans de novembre a
Castelldefels. I al juliol va fregar el podi amb un quart lloc a
l’Europeu de Polònia.

“La temporada ha estat bastant bona, ja que he progressat bastant. He vençut
la meva por d’aixecar-me de
l’aigua fent nous trucs. I he
tingut la recompensa guanyant campionats importants
com els d’Espanya i Catalunya”, explica Paula Macià. Al
novembre va aconseguir quatre
medalles de prestigi. El 18 de
novembre a Castelldefels, va
assolir les dues primeres posicions al Campionat de Catalunya júnior i a principis de mes, a

Marbella, els dos primers llocs
en categoria Open.
Tot i que el repte que es marca
Paula Macià és aconseguir medalla a l’Europeu, on aquest any
a Polònia va ser quarta a wakeskate i sisena a wakeboard en categoria mini, en un futur pensar
a poder participar en un Mundial. “Confio progressar una
mica més i que això m’ajudi
a arribar al Mundial”, augura
Macià. La llagostenca prepara
ara la temporada d’hivern fent
snowboard. - joSé LuiS rodríGuEz

El sènior masculí del Joventut
Handbol la Llagosta ha agafat
la mida de la Segona Catalana
(grup B). Després de 9 jornades
disputades, els de Luis Canalejas ocupen el quart lloc amb
13 punts, que són els mateixos
que sumen el segon classificat,
el Fornells, i el tercer, el Sant
Llorenç - Sant Feliu, que té un
partit pendent. El primer classificat és el Cardedeu amb 16
punts.
Els llagostencs han aconseguit
adaptar-se a la nova categoria després d’un inici una mica
irregular, però dels darrers

quatre partits n’han guanyat
tres i n’han perdut un. La derrota va ser tenir lloc contra
el Fornells, segon classificat, el
8 de novembre a la jornada 6,
amb un ajustat 27 a 26. Des de
llavors, tot han estat victòries
i han encadenat tres resultats
a favor: com a locals contra el
Montgrí (29-25); i com a visitants contra GEiEG B (26-32)
i Sants (20-36).
Pel que fa al conjunt sènior femení del JH la Llagosta, encara
no ha puntuat a la Primera Catalana (grup C) i ja ha disputat
cinc partits. - j. L. r.

hAndBoL

L’Handbol Club
Vallag, amb dos
equips de base
L’Handbol Club Vallag ha encetat aquesta temporada amb
dos conjunts de base després
de decidir prescindir del primer equip. D’aquesta manera,
el club compta amb un cadet i
un juvenil. Tots dos estan a la
Segona Catalana de les seves
respectives categories.

Esports
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un GruP dE MEMBrES dEL judo LA LLAGoSTA ViATGEn AL jAPÓ durAnT duES SETMAnA

Quatre llagostencs s’entrenen
a la Meca del judo

Salcedo, cerrudo, Pons, yamamoto, Peñarrubia i hashizume.

Azahara Salcedo, Juan Carlos
Cerrudo, Sergi Pons i Joan Peñarrubia han complert un dels
seus somnis: entrenar durant
una setmana a l’Institut del

Kodokan, que es considera la
seu mundial del judo i es troba a
Tòquio ( Japó). Els quatre membres del Club de Judo la Llagosta van fer una estada del 2 al 16

Set esportives llagostencs
són becats per l’Ajuntament
amb diversos ajuts econòmics
L’Ajuntament ha concedit beques a set esportistes locals
que havien presentat la corresponent sol.licitud. En total, la
Regidoria d’Esports ha destinat
1.500 euros a aquests ajuts, que

són anuals i van dels 300 euros,
el màxim, als 150, el mínim.
Els becats són els judokes Daniel i Iván Buendía; l’atleta Sonia Bocanegra; Paula Macià,
que practica snowboard entre

de novembre al Japó, entrenant
del 10 al 15 al Kodokan.
Els quatre llagostencs van rebre la instrucció de Shiro Yamamoto, novè Dan, i que és el
segon màxim responsable del
Kodokan. Amb ell van poder
millorar la seva tècnica de kates, que són una sèrie de moviments que es repeteixen sobre
un exercici. D’ aquesta manera,
afegeixen nous coneixements
als seus entrenaments i classes
de judo. També van rebre la
instrucció de Shoichi Hashizume, que durant uns anys havia
entrenat al Judo la Llagosta.
D’altra banda, el llagostenc
Dnaiel Buendía ha rebut un
reconeixement de la Federació
Catalana de Judo per la seva
trajectòria durant la temporada
passada. - joSé LuiS rodríGuEz
d’altres modalitats; Aurora
García, de natació sincronitzada, i els germans Luna i Bernat
Sierra, que fan taekwondo.
L’objectiu d’aquests ajuts és
donar suport econòmic als esportistes del municipi per tal de
facilitar la participació en competicions d’alt nivell. Aquesta
ha estat la primera vegada que
la concessió de beques a esportistes estava regulada per una
normativa. - juAnjo cinTAS
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Agenda

NADAL A LA LLAGOSTA

Dissabte 6 de desembre, d’11 a 13.30 h
Tallers de decoració nadalenca en
família. Per aprendre diferents tipus
de decoració nadalenca amb materials reciclables i de baix cost
A la plaça d’Antoni Baqué
Org.: La Llagosta + Activa
Dissabte 6 de desembre, de 10 a 14 h
Mercat solidari
A la plaça d’Antoni Baqué
Org.: Projecte solidari el Faro

Diumenge 7 de desembre, a les 18.30 h
9è Concert nadalenc per a cobla
amb la Flama de Farners
Al Centre Cultural
Org.: Agrupació Sardanista de la Llagosta
Dissabte 13 de desembre, a partir de les 8 h
3rs Jocs nadalencs d’atletisme
Al Parc Popular
Org.: AMPA Escola Gilpe i C.E. Fondistes la Llagosta
Dissabte 13 de desembre, a les 20 h
14è Festival de villancicos y recogida de alimentos
Seu de l’Asociación Rociera Andaluza
de la Llagosta (C. de Girona, 6)
Dissabtes 13 i 20 de desembre, de 17 a 19 h
El Quinto de Nadal
Al Bar Restaurant Los Candiles
Org.: La Llagosta + Activa
Diumenge 14 de desembre, a les 19.30 h
Concert de Nadal de coral
Al Centre Cultural
Org.: Coral Miranda de la Llagosta

Dijous 18 de desembre, de 10 a 19.30 h
Fira del voluntariat
Plaça d’Antoni Baqué
Divendres 19, dissabte 20 i diumenge
21 de desembre, de 9 h a 20 h
Degustació i venda de productes
tradicionals andalusos
A la plaça d’Antoni Baqué
Org.: Casa de Andalucía
Dissabte 20 i diumenge 21 de desembre,
d’11 h a 21 h
Fira de Nadal
A l’av. de l’Onze de Setembre
Dissabte 20 desembre, a les 20 h
Encuentro de coros
Intercambio de cuadros de baile
Al Centre Cultural
Org.: Casa de Andalucía

Diumenge 21 de desembre, de 9 a 14 h
Dia del Voluntariat
Al Centre Cultural
Org.: Assoc. Voluntaris de Protecció Civil
Diumenge 21 de desembre, a les 18.30 h
2a Zambomba
Al Centre Cultural
Org.: Unió Musical la Flamenca
Diumenge 21 de desembre, a les 20 h
31è Pessebre Vivent i botifarrada
Imatges nadalenques a càrrec dels
nens i nenes i adults de la Llagosta. En
finalitzar, botifarres per a tothom
Al Parc Popular
Org.:Grup Pessebre Vivent i la Murga

Dimarts 23 de desembre, 19 h
Concert de Nadal
A càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música
Al Centre Cultural

Nit de Nadal
de 00.30 h a 5 h
Festa de Nadal
(música amb Dj’s)
Al Centre Cultural
Dissabte 27 de desembre, a les 21 h
Concert Solidari “Cap nen sense joguina”
Amb els grups Límite i Xnight
Al Centre Cultural
Org.: La Llagosta + Activa
Dissabte 27 de desembre
Torneig 12 h de Nadal Futbol Sala
Al Poliesportiu Antonio García Robledo
Org.: FS Unión Llagostense
Durant el 29, 30 i 31 de desembre d’11
a 13 h i de 17 a 19 h
Racons i espai de joc simbòlic
Construcció d’un arbre dels desitjos
Al Nou Casal

Dimarts 30 de desembre, d’11 h a 13 h
Construcció d’una bola de neu màgica
(Cal portar un pot de vidre amb tapa)
Al Nou Casal
Dimarts 30 de desembre, de 17 h a 19 h
Cinema infantil: Rio 2
Al Centre Cultural
Dimecres 31 de desembre, d’11 h a 13 h
Xocolatada popular i plantada de
l’arbre dels desitjos
A la plaça d’Antoni Baquè

Nit de Cap d’Any
de 00.30 h a 5 h
Festa de Cap d’Any
amb disco mòbil
a càrrec de l’Associació
de Dj’s VIP
Al Centre Cultural
Dimarts 6 de gener, de 10 h a 16 h
Inflable gratuït
Al solar de l’Església

Dilluns 29 de desembre, d’11 h a 13 h
Taller de galetes nadalenques
Al Nou Casal
Dilluns 29 de desembre, de 17 h a 19 h
Taller de maquillatge infantil i henna
Al Nou Casal

Reis d’Orient

Dimecres 17 i dijous 18 de desembre,
de 18.45 h a 19.30 h
Cantada de nadales en anglès
A càrrec dels alumnes de Llagosta
Language Center
A la plaça d’Antoni Baqué

Dies 3 i 4 de gener de 18 a 21 h, a la seu de l’Asociación Rociera Andaluza, c. de Girona, 6

Dijous 18 de desembre, de 10 a 14 h
Ràdio Marató Solidària. Cap infant
sense joguina
C.de l’Estació, al costat de l’ambulatori
Org.: Ràdio la Llagosta i Rems

A les 18 h, els Reis d’Orient iniciaran des del carrer de l’Estació el recorregut pels carrers de la Llagosta
A les 19 h, els Reis arribaran a la plaça d’Antoni Baqué, on tots els nens i nenes que vulguin podran
saludar personalment els Reis i lliurar-los les seves cartes. A més, el Patge Xumet recollirà els xumets dels infants que vulguin lliurar-los als Reis d’Orient. L’Escola Municipal de Música amenitzarà
l’espera i l’entrega de cartes a la plaça. (Col·labora La Murga i l’Escola Municipal de Música)

Recollida de cartes per SSMM els Reis d’Orient
Dilluns, 5 de gener
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Agenda

les 17.30 h i a les 20.30 h, al Centre
Cultural (TELL Júnior)

Desembre

10 I dimecres

6 I dissabte

L’HORA DEL CONTE A les 18.30 h, a

TROBADA D’HANDBOL PER LA

16 I dimarts

la Biblioteca de la Llagosta

MARATÓ DE TV3 amb partits de minihandbol al matí, d’handbol a la tarda
i la presència de la Selecció Catalana

VISITA GUIADA A BARCELONA San-

Juvenil Femenina. A partir de les 9 h,

ta Maria del Mar i el seus voltants. Re-

al Poliesportiu Antonio García Robledo

corregut per la ciutat per veure el que

(Joventut Handbol la Llagosta)

s’ha explicat al taller d’història de l’art

TEATRE. ‘SPRING AWAKENING’ A

de la Biblioteca. Sortida a les 15 h

Telèfons d’interès
Ajuntament

93 560 39 11

Biblioteca

93 545 15 41

Bombers

112

Can Pelegrí

93 545 15 40

CAP la Llagosta 93 574 98 10
Urgències

93 574 92 66

Casal d’avis

93 574 27 46

Casal Infantil

93 574 29 19

CatSalut Respon 061
CEM El Turó

93 545 15 50

Centre Cultural

93 545 15 60

Deixalleria

93 544 85 81

Emergències

112

Escola de Música 93 545 15 40
Mossos d’Esquadra 112
OAC

93 560 39 11

Policia Local

93 574 08 08

Ràdio la Llagosta 93 545 15 43
Sorea (aigua)

93 574 27 68

Taxis

93 560 33 63 dia
630 88 12 50 nit

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
5-11 desembre CALVO SÁNCHEZ
12-18 desembre BOTET NADAL
19-23 des. CARRERAS ARBAT
24-30 des CALVO SÁNCHEZ
31 des - 1 gen CARRERAS ARBAT
2-8 gener BOTET NADAL
9-15 gener CALVO SÁNCHEZ
16-22 gener CARRERAS ARBAT
23-29 gen BOTET NADAL
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)

15

Cavalcada de Reis
Dilluns 5 de gener
A les 18 h, els Reis d’Orient
iniciaran la Cavalcada des del
carrer de l’Estació
A les 19.30 h, els Reis arribaran a la plaça d’Antoni Baqué,
on tots els infants que vulguin
podran saludar personalment
ses Majestats i lliurar-los les
seves cartes. El Patge Xumet
recollirà els xumets dels infants (col·labora: La Murga)
Els alumnes de l’Escola de
Música acompanyaran els
Reis d’Orient amenitzant el
recorregut i la recollida de cartes a la plaça

La factura elèctrica i
els seus canvis
Dimecres 17 de desembre
a les 16 h
Xerrada a la sala
d’exposicions de Can Pelegrí
(Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor i
Biblioteca de la Llagosta)

Captació
de sang
DILLUNS 22 DE DESEMBRE
de 10 a 13 h
i de 17 a 21 h
a la plaça d’Antoni Baqué
Banc de Sang
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Fem poble

Entrevista

per Pere Damián

Iris di Cassi
Marc Lluís Fernández
Laura Manchón
Integrants del grup local de teatre TELL, formen part
del cor Amarcord, al concurs de TV3 ‘Oh, happy day!’

“

ser artista és
una combinació
de talent
i constància

- Com va ser el pas de TELL a
Amarcord?
- Iris di Cassi (IdC). Jo vaig
començar a TELL al juny de
l’any passat amb l’obra Moulin Rouge i des de l’estiu estic a
l’Amarcord. No vull perdre cap
dels dos projectes.
- Laura Manchón (LM). Combinar el TELL amb Oh, happy
day! ens suposa molta feina,
però de moment ho hem pogut
compaginar sense problemes.
- Marc Lluís Fernández
(MLF). Jo porto més anys a
TELL. Ara estem preparant
Cuando nadie nos ve, però amb
un esforç suplementari per poder combinar-ho amb Amarcord i Oh, happy day!
- Amarcord, Oh, happy day!,
TV3... deu ser la millor oportunitat que heu tingut fins
ara als vostres 21 anys, oi?
- LM. És una porta molt gran.
De cop i volta et veu molta gent.
Fins i tot, no som conscients de
quanta gent ens veu.
- IdC. Per a nosaltres és inimaginable la quantitat de gent que

està mirant el que fem.
- MLF. És un pas molt gran.
Abans era una feina amb molta calma, ara cada dia toca assajar i hem d’afrontar un repte
nou cada setmana. Hem millorat moltíssim com a cor, com a
companys i musicalment.
- Aquest dissabte (6/12/2014)
se sabrà quins són els cors
que passen a la final del programa. Què suposaria poder
estar a la final?
- LM. Arribar a la final seria
com haver guanyat. De fet, haver entrat a l’Oh, happy day! ja és
un èxit i un gran regal per tot el
que hem après.
- MLF. Hem viscut tots els programas com si fos l’últim. Arribar a la final ja seria un premi.
- IdC. Hem anat sempre a fons
i, si arribem a la final, el dissabte 20 de desembre, encara
més. Necessitarem els vots de
tothom i sentir el suport de la
gent.
- La base de l’èxit és picar pedre cada dia?
- MLF. No sé quina és exac-

Laura Manchón, Marc Lluís Fernández i iris di cassi (d’esquerra a dreta)

arribar a la final
de l’oh, happy
day! seria com
haver guanyat
Cal treballar de
valent per
fer-ho bé davant
del públic

tament la clau de l’èxit, però
segur que un 90% de l’èxit és
picar pedra cada dia. Ser artista
és una combinbació de talent i
constància.
- IdC. Les coses no vénen soles.
Nosaltres tenim una setmana
per tenir la cançó perfecta. Hi
ha molta gent que ens ajuda,
però cal treballar de valent per
fer-ho bé davant del públic.
- LM. Cada dia fem tres hores
de treball amb les coreografies, però després a casa hem
d’estudiar. Res és fàcil sense esforç i dedicació. Darrere de dos
minuts d’actuació hi ha molta
feina.
- El premi de l’Oh, happy day!
és una gira per Europa. Què
passarà si guanyeu?
- LM. Uffff !
- MLF. Seria molt guay. Com
tornar a anar de colònies amb
el cole, però a més fent el que
ens agrada, que és pujar a un
escenari i actuar tots junts.
- IdC. Pujar als escenaris és el
que més experiència et dóna.
A les primeres actuacions

d’Amarcord a l’Oh. happy day! hi
havia molts nervis que ara ja no
hi són. Hem guanyat confiança i
seguretat.
- LM. Vam començar a gaudir
de l’Oh, happy day! a partir de la
cinquena gala, amb La plaça del
Diamant. Al principi, disfrutes
amb el que fas, però no al cent
per cent com ho fem ara.
- Potser sigui d’hora, però
després d’Amarcord i l’Oh,
happy day!, què?
- IdC. Continuarem fent coses
junts. No sé a quin nivell, però
el que ens toca ara és seguir pujant a l’escenari i fer gaudir la
gent amb el que més ens agrada
fer, que per a mi és cantar. Explicar coses i que la gent senti
aquestes coses.
- MLF. Ara hem de viure el moment, carpe diem. Ara per ara
no hi ha cap altra cosa que no
sigui l’Oh, happy day!, però després segur que hi haurà un gran
ventall de possibilitats professionals. Estic segur que vindran
moltes actuacions perquè és el
que ens toca com a artistes.

