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El PSC forma el Govern amb 
el suport del PP i CDC

POLÍTICA EL GOVERN SUMA NOU REGIDORS -PSC (7), PP (1) I CDC (1)-, DAVANT DELS VUIT DE L’OPOSICIÓ -ICV-EUIA (5), C’S (2) I ERC (1)-

Óscar Sierra, tot just després de ser nomenat alcalde de la Llagosta durant el ple de constitució del nou Ajuntament, el 13 de juny.

El candidat del PSC va sumar vuit vots,
set del seu grup i un de CDC, però va ser
escollit en encapçalar la llista més votada

L’Ajuntament de la Llagosta
es torna a posicionar en contra
del nou intent del Consistori de
Montcada per regularitzar
els terrenys on hi ha Valentine

TERRITORI

Al·legacions 
municipals per 
Can Milans

6
ESPORTS

El Club Deportivo
Viejas Glorias,
campió de lliga

12

El Ple designa Óscar Sierra 
com a alcalde de la Llagosta
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L’acord entre PSC, PP i CDC forma 
Govern de majoria davant del Ple
Els regidors del nou Govern local -PSC (7), PP (1) i CDC (1)- sumen nou representants
davant del plenari, per vuit que s’integren a l’oposició -ICV-EUiA (5), Ciutadans (2) i ERC 
(1). L’alcalde, Óscar Sierra, va signar el 29 de juny el decret de delegació de
responsabilitats polítiques, que atorga les regidories als representants del Govern local

Presentació de l’organigrama de delegacions polítiques, el 30 de juny, davant de la plantilla municipal.

Concepción Jiménez (Economia i Hisenda, Recursos 

Humans i Igualtat). Mariano García (Seguretat Ciutadana i 

Protecció Civil, Civisme i Convivència i Cultura). Raúl Vale-

ro (Planificació i Actuacions Estratègiques, Urbanisme i

Indústria). Antonia Illescas (Gent Gran, Cooperació, Soli-

daritat i Serveis Socials). Jordi Jiménez (Habitatge, Ser-

veis municipals, Obres i Via pública, Mobilitat i transport, 

Medi Ambient i Sostenibilitat i Esports). Francisco Ruiz 

(Infància, Diversitat i Ciutadania, Joventut i Societat del 

Coneixement). Jaume Bonallach (Comerç, Consum i Parti-

cipació Ciutadana). Mireia Egea (Salut Pública i Educació)

DELEGACIÓ ALS REGIDORS

“neix amb l’esperit de 

sumar i que les portes estan 
obertes per a la resta de grups 
si volen millorar la Llagosta”

“el poble demana can-
vis a l’hora de fer política”

“modernitzar l’organització 
municipal i sanejar els comp-
tes, deixant un poble millor 
del que ICV-EUiA es va tro-
bar”

“el regidor de 
tothom”

“disposició del po-
ble”

08CENTVINT
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vull ni un sol friltre amb la gent. 
Vull tenir contacte directe amb la 
ciutadania. Estarem oberts a que
qualsevol partit polític s’integri en
el Govern sempre sumant”.

ÓSCAR 
SIERRA 
(PSC)

“Intentaré aportar la meva màxi-
ma capacitat de treball per al po-
ble de la Llagosta i per desenvo-
lupar tots els projectes possibles.
Sóc aquí per treballar en positiu i 
per construir”.

CONCEPCIÓN 
JIMÉNEZ 
(PSC)

“Aportaré experiència i treball 
en les àrees que millor conec. Sé
com funcionen i com obtenir els 
millors resultats. Espero aportar
prou perquè el poble segueixi
avançant”.

MARIANO 
GARCÍA 
(PSC)

“Com qualsevol regidor, la meva
aportació serà molta feina, dedi-
cació per al poble i intentar mi-
llorar-lo. I també connectar amb
altres partits perquè serà molt 
important en aquest mandat”.

RAÚL
VALERO 
(PSC)

“Aportaré molta feina. Intentaré 
donar tots els ajuts que es pu-
guin. Estar al costat dels ciuta-
dans, escoltar-los i que hi hagi
bona harmonia, molta humilitat i, 
sobretot, escoltar a tothom”.

ANTONIA 
ILLESCAS 
(PSC)

“Treball, treball i treball. Estaré a 
plena disposició de la ciutadania. 
Per a qualsevol dubte que tingui 
la gent, aquí estaré. Perquè sóc
regidor gràcies als que ens han 
votat i ens devem al poble”.

JORDI
JIMÉNEZ 
(PSC)

“Aportaré joventut i l’experiència
que tinc gràcies a la meva parti-
cipació en diferents entitats del
poble. Aportaré el meu petit gra
de sorra a les àrees que em dele-
gui l’Alcaldia”.

FRANCISCO
RUIZ (PSC)

“Seguirem treballant amb
l’experiència recollida durant
aquests quatre anys. Intentarem
fer el millor per a La Llagosta com 
hem fet fins ara i sempre des d’un 
punt de vista constructiu”.

ALBERTO 
LÓPEZ
(ICV-EUIA)

“Seguiré aportant el mateix que 
quan era al Govern: la meva visió 
de la política, les meves ganes de
dialogar i, per sobre de tot, lluitar
sempre per la defensa dels drets
de la dona”.

VIRGÍNIA 
JIMÉNEZ
(ICV-EUIA)

“Seguiré aportant el mateix que 
aquests últims quatre anys: tre-
ball, treball i més treball. Amb 
moltes ganes i il·lusió. No és un
comiat, és simplement un punt 
d’inflexió. Queda molt per fer”.

MARTA 
MELGAR
(ICV-EUIA)

“Aportaré el mateix per al po-
ble de la Llagosta que durant
aquests últims quatre anys: tre-
ball per i per al poble. Ara des de 
l’oposició, però sempre al costat
dels veïns i veïnes”.

JESÚS
RÍOS
(ICV-EUIA)

“Seguirem aportant l’experiència
no només adquirida en els últims
quatre anys al Govern, sinó també
els quatre anteriors. També molta
feina i ganes per intentar que la
Llagosta segueixi millorant”.

JORDI 
ALONSO
(ICV-EUIA)

“Aportarem treball per al poble.
Intentarem que l’Ajuntament si-
gui molt transparent i que no es
produeixin petites falsetats polí-
tiques. No volem corrupció ni al
Consistori ni als partits”.

JORDI
SABANZA 
(C’S)

“Molta feina i ganes. Volem can-
viar les coses i donarem el millor
de nosaltres. A poc a poc, amb
paciència i sumant, però farem
una oposició dura en allò que no
sigui bo per a la Llagosta”.

SONIA
SÁNCHEZ 
(C’S)

“Escollirem la millor opció que 
es presenti i aportarem la nostra
millor opció. Hem presentat un 
pla d’acció municipal que és una 
meravella i que tothom l’hauria 
subscrit”.

JAUME
BONALLACH
(PP)

“Fa 78 anys que ERC no estava
a l’Ajuntament. Ara hem tornat i
treballarem amb dos objectius: 
que la Llagosta creixi i que el po-
ble se sumi al procés sobiranista 
de Catalunya”.

XAVIER 
COLS
(ERC)

“Aportarem una neteja de la for-
ma en com s’ha funcionat fins
ara. S’ha vist en el ple que alguns
tenen molta ràbia acumulada i
això no és bo per governar. Aju-
darem en el que sigui possible”.

MIREIA 
EGEA
(CDC)

Els 17 regidors expliquen què
aportaran per a la Llagosta

El dissabte 13 de juny, just després del ple de  
constitució de la coporació municipal per al mandat 
2015-19, els 17 regidors i regidores de l’Ajuntament van 
explicar a l’informatiu 08CENTVINT quina seria la seva 
aportació personal per al projecte en comú que és la 
Llagosta. Durant els propers quatre anys, seran la cara 
visible de l’àmbit polític de l’Ajuntament, representants 
de la ciutadania en les institucions locals i comarcals.  
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ I PERE DAMIÁN
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Pinzellades de Festa 
Major

L’obra d’Andrés Ortiz, 
imatge de la Festa Major

Andrés Ortiz (centre), amb el cartell guanyador; acompanyat per l’alcalde i el regidor de Cultura.

SALUT

- 08CENTVINT

MEDI AMBIENT

Dues escoles
estalvien en
consum energètic

- PERE DAMIÁN

CULTURA

La Setmana del 
Teatre es preveu 
per a l’octubre

- JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

L’alcalde reclama 
a l’ICS el nou
ambulatori

Ojo-
cuidado

Tots 
a la Festa

- MARIONA RABASA
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ACOMIADAMENTS. 

“Això suposa, de fet, la re-
qualificació de la zona verda 
de Can Milans en zona in-
dustrial, tot i que hi ha dues 
sentències fermes contra el 

procés que en el seu dia es 
va dur a terme per permetre 
la instal.lació de la factoria 
de Valentine”

“no està 
d’acord amb aquest nou in-
tent de saltar-se la legalitat 
en un procés urbanístic que 
ha perjudicat greument la 
Llagosta”

Al·legacions contra l’intent 
de regularitzar Can Milans

Quatre milions d’euros 
pendents de pagament

L’AJUNTAMENT PLANTA CARA DAVANT L’INTENT DE REQUALIFICAR LA ZONA COM A INDUSTRIAL

LA COALICIÓ ICV-EUIA, PRINCIPAL GRUP AL GOVERN DURANT EL DARRER MANDAT, DIU QUE ÉS FALS

SOLIDARITAT

Els Volats recullen 
6.856 euros

CULTURA

Èxit de colors al
festival dels Saltats

CULTURA

La Coral Miranda va celebrar al juny les 
desenes Jornades de Música i Cant Coral

“Això 
no és nou, fa anys que està 
previst i caldria aprofundir 
en el seu desenvolupament”

PERE DAMIÁN

08CENTVINT
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“perquè es nota que 
s’ha fet una bona feina”

“aquest ha es-
tat un any per intentar guan-
yar-nos la gent i mostrar que 
tenim un projecte sòlid”

El Nou Casal clou
el primer curs amb 
la bona acceptació
de les famílies

L’EQUIP EDUCATIU DE L’EQUIPAMENT VA ORGANITZAR EL 19 DE JUNY UNA FESTA DE FINAL DE CURS AMB ELS INFANTS I LES FAMÍLIES

Infants, famílies i monitors celebren el fi de curs del Nou Casal.

SANT JOAN

CULTURA

La Llagosta recupera 
la Flama del Canigó

Morales guanya
el Concurs de Cante

“de-
mostra que l’acceptació ha 
estat boníssima” MARIONA RABASA
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C’s
 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal

PSC
 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

Óscar Sierra Gaona
Alcalde
Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia, Hisenda, Recursos Humans 
i Igualtat
Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,
Civisme i convivència i Cultura
Raúl Valero Martínez
Regidor de Planificació i Actuacions Estratègiques, 
Urbanisme i Indústria
Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació, Solidaritat 
i Serveis Socials
Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor d’Habitatge, Serveis municipals, Obres
i Via pública, Mobilitat i transport, Medi Ambient 
i Sostenibilitat i Esports
Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor d’Infància, Diversitat i Ciutadania, Joventut 
i Societat del Coneixement

Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

CDC
 gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

PP
 gmpp@llagosta.cat

ICV - EUiA
 gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta

Alberto López Rodríguez, Virginia Jiménez Pueyo, 
Marta Melgar Hervás, Jesús Ríos Santos i Jordi 
Alonso Fumadó

Jordi Sabanza Jiménez i Sonia Sánchez Ponce

La Piulada

Els Sangrinaris de #laLlagosta s’adhereixen al
programa del Voluntariat per la llengua

Consorci per a la NL @cpnlcat / 18 de juny

Xavier Cols Motoso

ERC  gmerc@llagosta.cat

AJUNTAMENT 93 560 39 11

PORTES OBERTES

Óscar Sierra
Alcalde de la Llagosta

Las actuaciones del
Gobierno local siempre 
serán pacíficas, dialogadas 
y consensuadas

COMPROMISO, PLURALIDAD, PAZ
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La veu del poble  Què us ha semblat el primer any de funcionament del Nou Casal?

RUTH MERLO
40 anys

MARÍA JOSÉ TORO
34 anys

MÓNICA NARVÁEZ
38 anys

CLARA JIMÉNEZ
40 anys

JÉSSICA RECIO
31 anys

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: Impressió i Publicitat: Disseny original: 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

Cartes Temps de memòria

6 de juny de 1989. Accident al pas a nivell de la via de França

Fotografia procedent del fons de la revista Poble (Arxiu municipal de la Llagosta)

A la Brigada municipal

in situ

Junta directiva de Saltats

Nota de condol

Biblioteca de la Llagosta
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Hisenda catalana

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Partit Popular

TRANSPARENCIA

EL MOMENT DE LA VERITAT

GOVERN DE DRETES

ARA ÉS EL MOMENT...

TRABAJO RESPONSABLE

APORTAR, SUMAR, TREBALLAR

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Ciutadans



      Dv, 3 Juliol 2015  I  08centvint    11Publicitat



EL CONJUNT LLAGOSTENC CELEBRA UN NOU CAMPIONAT EN EL SEU 35È ANIVERSARI 

El CD Viejas Glorias es
proclama campió de lliga

Alguns jugadors van celebrar la lliga amb una samarreta en record a Javi Restoy i Pedro Valero.
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FUTBOL

Més de 600 jugadors participen en la 
12a edició del Torneig Joan Gelabert

HANDBOLHANDBOL

L’HC Vallag
recupera
el sènior masculí

El Joventut,
subcampió
de la Copa

CAMPIONS LLAGOSTENCS AMB EL BM LA ROCA. 

35 anys i Clemente Requena. 

 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
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EL JUGADOR D’HANDBOL LLAGOSTENC ANTONIO GARCÍA ROBLEDO VA SER EL PADRÍ DE L’ACTE

Una vuitantena d’infants
recullen el diploma de les EIE

La vuitantena d’esportistes de les Escoles d’Iniciació Esportiva, a la pista del CEM El Turó.

ATLETISME

J. L. R.

EQUIPS DE BASE

Dos campions
i quatre
subcampions

J. L. R.

FUTBOL SALA

La Concòrdia
puja a la
Segona Divisió

J. L. R.

Alonso, president 
en funcions
del Fondistes

 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
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Al parlar de la Llagosta no po-
dem deixar de costat una ma-
tèria tan important com és 
l’aigua, que ha determinat tota 
la història del poble. L’espai que 
ocupa la Llagosta, pel fet de ser 
el lloc més baix de la comarca, 
ha estat zona de pas de l’aigua. 
Això ha aportat els tipus de ma-
terials que formen la superfície 
d’aquesta terra.
Un espai d’abundant vegetació i 
aigua com per ser visitat per una 
gran varietat d’animals, que a 
la vegada va atreure l’ocupació 
per l’home. Un lloc que més tard 
va ser espai de caça, pasturatge i 
d’activitat agrària.
Quan al final del segle XIX apa-
regué el barri de la Llagosta, 
va coincidir amb la necessitat 
d’ampliar l’espai agrícola i es-
tendre els cultius en varietat i 
espais. Aquí fou necessari des-
forestar i drenar. La terra era de 
qualitat i l’aigua, abundant.
L’abundor d’aigua va fer ne-
cessari conduir-la pel regadiu i 
es va fer ús de les anomenades 
mines. Aquestes eren conduc-
cions subterrànies per canals 
amb volta de canó. Han estat 
molt comentades les mines del 
Besòs i de Mogoda, que por-
taven l’aigua fins a les finques 
del mas la Llebre i que, on ara 
està l’ambulatori, omplien els 
safarejos, que eren de propietat 
privada, però d’ús públic. I no 
eren les úniques que regaren els 
cultius de la Llagosta.
Les mines començaren a deixar 
de ser l’única manera de regar 
els camps quan a l’arribar la xar-
xa elèctrica, al començament de 
la segona desena del segle XX, 

s’obriren pous de regadiu.
Les mines que alimentaven els 
safarejos continuaren fent-ho 
fins a temps molt recents, quan 
l’aigua corrent va entrar com a 
subministrament domèstic i va 
començar a minvar la necessitat 
de desplaçar-se al safareig pú-
blic per rentar la roba.
Les masies tenien un pou pel 
consum i les cases del barri de la 
Llagosta estaven dotades d’un 
pou, algunes vegades compar-
tit entre dues, col·locat en paret 
mitjanera.
Els pous oberts als camps per 
al regadiu van deixar de ser 
utilitzats quan l’agricultura 
va desaparèixer a la Llagos-
ta, però molts d’ells continuen 
oberts. Algunes indústries van 
obrir pous en el seu espai per 
aprofitar-se de l’aigua subterrà-
nia. Aquest fet ha donat algun 
que altra problema en quant al 
manteniment de la puresa de 
l’aigua del subsòl i ens propor-
ciona una gens desaprofitable 
lliçó: allò que es fa en contra del 
medi, encara que ens doni un 
guany immediat, ens hipoteca 

greument el futur. Així els abo-
cadors urbans, l’ús de productes 
químics a l’agricultura i els abo-
caments industrials ens han tret 
la possibilitat d’ús de les aigües 
subterrànies.

ELS POUS DE REGADIU. De 
tres d’aquests pous hem de fer 
esment. Un és el pou de can 
Donadéu, que és al costat del 
peatge de l’autopista i del qual 
es segueix treient aigua per a la 
depuradora. En aquest moment 
està aturat perquè el preu de 
l’extracció, conducció i tracta-
ment no és rendible.
Un altre pou important per a 
la nostra història comuna és el 
pou de can Toxans, que es man-
té obert en terrenys de Mont-
cada, ofegat entre indústries i 
del qual va sortir l’aigua que es 
va conduir a les cases del poble 
l’any 1960. Avui, els corrents de 
la riera Seca han deixat al des-
cobert  sota del pont de la ca-
rretera que ve de Montcada la 
canonada que conduïa l’aigua 
fins a les cases.
Quan es van construir els pri-

LA LLAGOSTA I L’AIGUA

La Llagosta està 
a sobre d’un gran 
dipòsit d’aigua 
i ens cal pensar 
com reutilitzar
aquest recurs

mers blocs de la Vecasa i encara 
que tenien totes les canalitza-
cions fetes, l’aigua no arribava 
als pisos alts i s’havia de portar 
de la mina del safareig a ga-
lledes. Aquest problema es va 
solucionar posant als blocs una 
bomba impulsora. Aquestes 
bombes van quedar en desús 
quan l’aigua ens va començar a 
arribar de fora i va ser l’empresa 
comercialitzadora qui va posar 
en diferents punts del poble 
estacions impulsores  com la so-
terrada a la plaça dels Drets Hu-
mans, a prop del Casal d’Avis.
De les aigües del subsòl hem 
estat bevent fins a l’any 1987, 
quan la Llagosta es va connec-

tar a la xarxa del Ter perquè 
la potabilitat de l’aigua dels 
pous  estava deteriorada. Aviat 
els veïns van notar el sabor i el 
preu; el primer a la baixa, el 
segon a l’alça. El tercer pou és 
el del Pesador o de can Xiquet, 
que està situat a prop del camp 
de futbol a l’altra banda del 
passeig del Pintor Sert.
Aquest pou té un format de ca-
seta a dues aigües, diferent al 
que tenen els altres en forma 
de cilindre. A sobre del llindar 
de la porta es veu en ceràmica 
la imatge de Sant Magí, protec-
tor de les aigües; en aquest cas 
desfigurat per haver estat diana 
d’escopetes d’aire comprimit i 
de pedres.
D’aquest pou, de propietat par-
ticular, ha tornat a sortir aigua 
per a la xarxa potable en els da-
rrers anys per pal·liar la pujada 
de preus en els rebuts, però re-
centment s’ha tancat per l’estat 
deficitari de puresa del líquid.
Avui, l’aigua que arriba a la Lla-
gosta la comercialitza Sorea, 
procedent per diferents vies del 
Ter i el Llobregat. En els darrers 
mesos se’ns informa que l’aigua 
és més cara del que paguem per 
ella, i el preu continua pujant.
Conten el mites grecs que el rei 
Mides, pel seu desig de rique-
ses, va quedar envoltat i cobert 
d’or mentre es moria de gana. A 
la Llagosta ens movem a sobre 
d’un gran dipòsit d’aigua, però 
per beure hem de portar-la de 
fora a uns preus que conviden a 
pensar com tornar a reutilitzar 
un recurs que tenim tan a prop.

José Luis Mediavilla Alonso
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Juliol
ACTIVITATS D’ESTIU Podeu consul-

tar tota la programació a la pàgina 11

XV CONCURS ESTATAL DE FOTO-

GRAFIA Presentació d’obres, fins al 2 

de setembre, a Can Pelegrí o per co-

rreu a l’apartat 32 de la Llagosta

3 I divendres

FESTA EN HONOR A SANTIAGO 

APÒSTOL A les 20 h, cercavila amb 

l’ACG Galega Alborada i la Irmandade 

a Nosa Galiza de Mollet, amb his-

sada de la bandera gallega al pal de 

l’Ajuntament. A les 22 h, revetlla al 

Parc Popular amb l’Orquestra Estela

4 I dissabte

FESTA EN HONOR A SANTIAGO 

APÒSTOL A les 10.30 h, 7è Campio-

nat de petanca. A les 12 h, actuacions 

infantils amb pallassos. A les 19 h, ac-

tuacions del Grup de Ball de Gitanes 

de la Llagosta, de la Casa de Andalu-

cía, del Centre Galego de Barcelona 

i del grup Toxos i Xestas de Barcelo-

na. A les 23.30 h, gran revetlla amb 

l’Orquestra Taxmand Band

24 HORES DEL FS UNIÓN LLAGOS-

TENSE A les 9 h, partits preliminars. 

Al pavelló Antonio García Robledo

5 I diumenge

FESTA EN HONOR A SANTIAGO 

APÒSTOL A les 12.30 h, sortida en 

processó amb l’Apòstol Santiago i la 

Banda de Gaitas de l’ACG Alborada 

des de la seu de l’entitat. A les 13.30 

h, missa en honor a Santiago Apòstol 

al Parc Popular. A les 14 h, dinar de 

germanor (reserva de tiquets a l’ACG 

Alborada). A les 18.30 h, actuació 

de l’Asociación Rociera Andaluza, de 

Cova da Serpe i exhibició de balls de 

saló i de la coral Airiños Galegos de 

l’ACG Alborada. A les 22.30 h, fi de 

festa amb focs artificials

24 HORES DEL FS UNIÓN LLAGOS-

TENSE De les 5 a les 9 h, quarts de 

final. De les 11 a les 13 h, semifinals. 

I a les 14 h, final. Al pavelló Antonio 

García Robledo

11 I dissabte

SEGONA FESTA DEL COMERÇ De 

10 a 21 h, estands comercials. D’11 a 

14 h i de 17 a 21 h, inflables. De 17 a 

18 h, Lotokotó. De 21.30 a 23 h, actua-

ció del grup Los Choffers. Al passeig 

de l’avinguda de  l’Onze de Setembre 

PRIMERA NIT DEL CLUB DEPORTI-

VO LA CONCÒRDIA A les 20 h, a la 

plaça de la Concòrdia

30 I dijous

CAPTACIÓ SANG De 10 13 h i de 

17.30 a 21.30 h, a la plaça d’Antoni Ba-

qué (Banc de Sang)

Agenda

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)

3 - 9 juliol BOTET NADAL

10 - 16 juliol CALVO SÁNCHEZ

17 - 22 juliol BOTET NADAL

23 - 30 juliol CARRERAS ARBAT

31 jul. - 6 agost CALVO SÁNCHEZ

7 - 13 agost CARRERAS ARBAT

14 - 20 agost CALVO SÁNCHEZ

21-27 agost CARRERAS ARBAT

28 agost - 9 set. BOTET NADAL

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

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

Et vols
anunciar

alal

654
368

974

truca i
t’informarem
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”

El futbol és la 
meva passió
i penso seguir
endavant

- Amb tants anys de dedicació 
al futbol, serà el seu esport 
favorit, oi?

- El CE la Llagosta milita ara 
a la Quarta Catalana, però 
als anys 80 i 90 del segle XX 
estava a Preferent. Quins re-
cords té d’aquella època dau-
rada?

- Després de 42 anys, no 
es planteja deixar de ser 
l’encarregat de material del 
CE la Llagosta i del CD Vie-
jas Glorias?

- Després de tant de temps, 
haurà rentat la roba de jugar 
de centenars o milers de joves 
de la Llagosta que han passat 
pel camp de futbol?

Fem Poble

José Cerezo
84 anys. Nascut a Lopera, Jaén. Fa 50 anys que viu
a la Llagosta i 42 que és l’encarregat del material del
CE la Llagosta. També col·labora amb el Viejas Glorias. 
És una institució entre els aficionats al futbol

“
- I què és el millor que li ha 
passat al llarg d’aquest temps 
de dedicació al futbol?

- Durant uns anys, hi va haver 
més equips que el CE la Lla-
gosta i llavors el CD Vetera-
nos, ara Viejas Glorias. Eren 
el Nati, el Zúrich, Les Planes, 
La Concòrdia... Hi havia mol-
ta rivalitat?

- Actualment, hi ha molts 
equips de futbol base al CE 
la Llagosta. Què li sembla 
que durant la setmana passin 
pel camp de futbol desenes 
d’infants que volen jugar a 
futbol?

- José Cerezo ha estat mai ju-
gador de futbol?

Em sé de
memòria les
mides del camp, 
àrees i porteries

És una alegria 
que ara hi hagi 
tanta canalla
jugant a futbol

per Pere Damián
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