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L’Ajuntament fomentarà des de
les escoles les actituds cíviques
El Consistori de la Llagosta portarà a terme durant
les properes setmanes xerrades a les escoles de la
nostra localitat per tal de fomentar les actituds cíviques. Aquesta activitat estarà adreçada a estudiants
de quart i cinquè de Primària i anirà a càrrec de les
agents cíviques. Els joves escolars rebran nocions
sobre què s’ha de fer per tal de millorar el civisme a
la Llagosta. Posteriorment, tots faran un dibuix i els
millors serviran per a una campanya de civisme que
portarà a terme l’Ajuntament.
Maite Bonilla i Cristina Sanchis, agents cíviques de l’Ajuntament de la Llagosta, seran
les encarregades de donar les
xerrades a escolars de quart i
cinquè de Primària dels centres educatius llagostencs durant el mes de febrer. Cada
activitat durarà una hora i
consistirà en una part teòrica
i una altra de pràctica. L’objectiu és fomentar les actituds cí-

Les agents cíviques
donaran unes xerrades
a estudiants de quart i
cinquè de Primària
viques a la Llagosta. Als joves
escolars se’ls explicarà què es
el civisme i el respecte cap a
les persones, els espais públics
i l’entorn natural. En l’apartat dedicat a la convivència
se’ls remarcarà la importància
de respectar als altres trac-

tant-los bé, no fer soroll a determinades hores i no deixar
escombraries al carrer.
També hi haurà uns minuts de
les xerrades dedicats al mobiliari urbà i a conscienciar que
l’espai públic és de tots i que
cal respectar-lo. Aquí, es parlarà, entre d’altres, del problema dels grafits.
Un altre dels temes que
s’abordarà és tot allò referent
a les mascotes. Se’ls recordarà
que no són joguines i que cal
cuidar-les. També es parlarà
de les responsabilitats dels
amos i de les obligacions,
com ara tenir-les censades i
amb el xip corresponent, no
abandonar-les i recollir les
defecacions que puguin fer al
carrer.

L’entorn natural
Respecte a l’entorn natural, es
tractarà sobre la importancia
de reduir la generació de residus. També hi haurà explica-

Les dues agents cíviques que faran les xerrades a les escoles.

cions sobre la reutilització de
materials i sobre el recicltatge.
Aquí, es parlarà sobre la contaminació, els residus que van
a parar al mar i també sobre
els diferents contenidors que
hi ha per reciclar residus.
La darrera part d’aquestes
xerrades es destinarà a la confecció d’uns dibuixos per part
dels escolars sobre algun dels
aspectes tractats prèviament.
Els millors dibuixos seran
utilitzats posteriorment per
l’Ajuntament en una campanya sobre civisme que es portarà a terme a la nostra localitat. - 08centvint

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU
L’Espai de debat educatiu s’està centrant aquest curs 2016-2017 en
el respecte com a valor fonamental de convivència i de prevenció
de la violència en els diferents àmbits en els quals es mouen els
joves i els infants de la Llagosta. Fins ara, s’ha dedicat una de les
trobades al respecte en els infants de 0 a 3 anys. En una altra de
les reunions es va tractar sobre el respecte a l’educació Primària
i a la del gener es va parlar sobre el respecte al nostre entorn.
El proper Espai de debat educatiu se centrarà en el respecte a
l’entorn digital. Aquesta sessió, que està oberta a tota la població,
se celebrarà el 9 de febrer a l’Escola Joan Maragall.
A finals de l’any passat, l’Ajuntament ja va portar a terme una
campanya de conscienciació sobre la importància de respectar
als altres i sobre la no violència. Durant vàries setmanes, es
van realitzar diferents accions en contra de la violència i la
discriminació. - 08centvint
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La Llagosta celebrarà el Carnaval
el dia 25 amb una rua i una festa
Un any més, la ciutadania de la Llagosta (grans i
petits) podrà gaudir del Carnaval amb la programació
prevista per l’Ajuntament. El dia 25 de febrer, tindrà
lloc una cercavila pels carrers de la nostra localitat i
una festa al Complex Esportiu Municipal El Turó. El

dia 24, se celebrarà el Carnaval Infantil amb una rua i
una gran festa amb el CEM El Turó també com a seu.
El període d’inscripció per participar al tradicional
Concurs de disfresses s’obrirà el proper dimarts, 7
de febrer.

Tots els participants al
Concurs
de
disfresses
s’hauran de concentrar el
dia 25 a les 17 hores a la
plaça d’Antoni Baqué. Poc
després, començarà la rua
de Carnestoltes en la qual
es podran integrar totes les
persones que ho desitgin.
El ball començarà a les
19
hores
al
Complex
Esportiu Municipal El Turó.
Aproximadament a les 20
hores, es farà el lliurament
de premis del Concurs de
disfresses.

Febrer 2017

JOVENTUT I OCUPACIÓ

Assessorament
i orientació
laboral juvenil
L’Ajuntament posarà en marxa a partir del 7 de febrer, en
col.laboració amb el Consell
Comarcal del Vallès Oriental,
un servei d’assessorament
i orientació laboral per a
joves de la nostra localitat. El
Servei d’Informació Juvenil,
ubicat a la planta baixa de
Can Pelegrí (carrer de Jaume
I 7-9) acollirà els dimarts a la
tarda de les 16 a les 20 hores
cada quinze dies aquest
nou servei. Per ser atesos,
cal demanar cita prèvia
presencialment al Servei
d’Informació Juvenil, al
telèfon 935603911 (extensió
2001) o al correu electrònic
llgt.pij@llagosta.cat.

Informació molt diversa

Inscripcions
El període d’inscripció per
participar en aquest certamen
s’obrirà el 7 de febrer. Fins
al dia 23, les persones
interessades a prendre part en
el concurs es podran adreçar
a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania dimarts i djous,
en horari de tarda, de 16 a 20
hores. Hi haurà tres categories:
una individual, formada per
una o dues persones; una de
comparses petites, de 3 a 15
integrants; i una de comparses
grans, a partir de 16 membres.
En la d’individuals, hi
haurà deu premis; en la de
comparses petites, cinc, i en la

I

Una de les comparses premiada en el Carnaval de 2016.

de comparses grans, uns altres
cinc.

Carnaval Infantil
El dia 24, se celebrarà el
Carnaval Infantil. Tots els
participants es concentraran
a la plaça d’Antoni Baqué a
les 17 hores, d’on sortirà la
rua, que passarà per diversos
carrers a partir de les 17.20
hores. La festa del Carnaval
Infantil tindrà lloc al Complex
Esportiu Municipal El Turó

entre les 18 i les 20 hores.
Els infants hauran d’anar
acompanyats d’un adult.
D’altra banda, el Servei
d’Informació Juvenil (SIJ) de la
Llagosta organitza fins al 22 de
febrer un taller de maquillatge
de Carnaval. L’activitat està
adreçada a adolescents i joves
a partir dels 12 anys. El taller
es fa els dimecres, de 17 a 19
h, a la planta baixa de Can
Pelegrí. Per poder prendre-hi
part, cal inscriure’s al mateix

Servei d’Informació Juvenil.
Les places són limitades. El
taller és gratuït.
La guarderia Niu Blau de
la Llagosta celebra aquest
any el seu 40è aniversari i,
per aquest motiu, ha decidit
participar en el Carnaval de
la nostra localitat. Un grup
de pares, mestres, alumnes i
exalumnes prendrà part en
la rua. De moment, ja són
més de vuitanta les persones
interessades. - 08centvint

Els joves rebran orientació
professional, informació i
acompanyament a la inscripció a la garantia juvenil,
suport per millorar el
currículum vitae, informació sobre processos de
selecció, canals de recerca de
feina, informació per anar
a treballar a l’estranger i
assessorament en matèria de
drets i deures laborals.
Aquest nou servei, que es posa
en marxa en coordinació
amb l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament,
estarà en vigor fins a finals
d’any. La previsió és que
tingui continuïtat en propers
exercicis. - J.C.
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SERVEIS MUNICIPALS ESTÀ PREVIST QUE LES OBRES ESTIGUIN ACABADES LA SETMANA QUE VE

L’Ajuntament crea un espai
per a gossos al Parc Popular
La Brigada d’Obres de l’Ajuntament està a punt d’acabar
les obres de construcció del
Gos Parc. Aquest espai estarà
situat al Parc Popular i tindrà
una superfície de 426 metres
quadrats. El pressupost total
d’aquesta actuació és de
3.575 euros. Està previst que
les obres estiguin acabades a
principis de la setmana que ve
i, tot seguit, ja es podrà fer ús
d’aquest espai.
L’Ajuntament ha introduït diverses modificacions sobre el
projecte inicial del Gos Parc
proposat per l’anterior equip
de govern. “Hem hagut de
millorar aquell projecte, que
tenia mancances”, ha assegurat avui el regidor de Serveis
Municipals, Jordi Jiménez.
El nou projecte contempla
com a novetats respecte a
l’anterior la instal.lació d’un
dispensador de bosses per recollir les defecacions dels animals i d’una paperera especial
per als excrements, així com
la col.locació d’un cartell amb
les normes d’ús del Gos Parc.
L’espai comptarà amb dos accessos i un d’ells estarà habilitat per permetre que entri

Operaris de la Brigada dObres, ahir treballant al Gos Parc.

dins un vehicle de la Brigada
per fer-hi tasques de manteniment. A més, tot el recinte
estarà envoltat per una tanca
i es plantaran alguns arbustos
decoratius.
D’acord amb un informe de
l’Àrea Municipal de Salut Pública, s’ha hagut de modificar
l’emplaçament previst durant
l’anterior mandat del Gos Parc
per allunyar-lo de l’Escola
Bressol Municipal Cucutras.
Per això, l’espai serà més petit
del projectat inicialment.
Dins del Gos Parc, els animals
podran estar sense lligar, però
s’haurà de mantenir la porta
tancada en tot moment. Els

amos hauran de vigilar els
gossos durant la seva estada al
recinte i, a més, serà obligatori
recollir les defecacions i llençar-les a la paperera. El dispensador de bosses per dipositar les defecacions que puguin
fer els gossos no estarà disponible fins al mes de març, ja
que l’empresa no el pot subministrar abans.

Xerrada
El dia 10 de febrer, a les 18 hores, el Centre Cultural acollirà
una xerrada sobre el benestar
dels gossos, organitzada per
l’Ajuntament, a càrrec de José
Antonio Pineda. - 08centvint

POLÍTICA HAVIA ESTAT EDIL D’OBRES I VA SER UN DELS FUNDADORS DEL PSC A LA LLAGOSTA

Mor Manuel Guerrero,
exregidor socialista
Manuel Guerrero Sotillo, regidor del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) a l’Ajuntament de la Llagosta des del
primer mandat després de la
recuperació de la democràcia
(1979-1981) fins al 1999, va
morir el 18 de gener de forma
sobtada a la nostra localitat.
Guerrero, que tenia 74 anys i
era veí de la Llagosta, era un
militant històric del PSC de la
Llagosta i va ser fundador de
l’Agrupació local socialista.
Va ser membre de l’executiva
del PSC de la nostra localitat
i durant la seva etapa com

a regidor va tenir diverses
responsabilitats,
fonamentalment en l’àrea municipal
d’Obres i Serveis.
En les darreres eleccions
municipals,
Manuel
Guerrero va formar part de
la candidatura del PSC a la
Llagosta com a suplent. El
funeral per Guerrero es va
celebrar el dia 21 a l’Església
Parroquial de Sant Josep de la
Llagosta amb la presència de
nombroses persones, entre les
quals hi havia edils socialistes
de la nostra localitat i d’altres
poblacions. - J. Cintas

Manuel Guerrero, el 2015.
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Foto Estudio Damián celebra
PLJVHJOHIHQWIRWRJUDͤHV
Foto Estudio Damián va bufar
les cinquanta espelmes del seu
aniversari el 27 de gener al
seu estudi del carrer de Santa
Teresa. Els responsables d’una
de les botigues històriques de
fotografia del municipi van
celebrar el mig segle amb
una festa d’aniversari amb
brindis de cava i fotografies
amb els assistents a l’acte, que
van omplir la botiga. Aquest
estudi de fotografia llagostenc
va aixecar la persiana per
primer cop el 5 de gener de
1967 amb Pedro Damián com
a responsable, tot i que cinc
anys abans ja exercia com a
fotògraf en un pis del passatge
Padrosa del municipi. “No
puc decidir una fotografia

Instal.len llums LED
a la plaça d’Antoni Baqué
Antonio Damián, Pedro Damián i Antonia Guevara.

perquè hi ha moltes en
aquests 50 anys. Tot i que
sempre recordaré les fotos
de la riuada del setembre de
1962 i la nevada del desembre

de 1962. Van ser fotografies
rellevants i històriques”, va
explicar durant la celebració
de l’aniversari, Pedro Damián.
- J.L. Rodríguez Beltrán

La Brigada Municipal d’Obres
ha canviat els llums dels fanals de la plaça d’Antoni Baqué. En concret, s’han posat
llums LED i s’han tret els de
vapor de mercuri que hi havia fins ara, tal com marca la
normativa per reduir la contaminació. Els nous llums suposaran un estalvi energètic

important. Aquesta actuació
forma part de les accions que
està portant a terme l’Ajuntament per adaptar l’enllumenat públic a la legislació i per
reduir la despesa elèctrica.
Per a la plaça d’Antoni Baqué,
l’Ajuntament va adquirir 22
llums LED per un import de
10.095,37 euros. - 08centvint

COMERÇ L’ENTITAT AGRAEIX ALS CLIENTS LA CONFIANÇA EN LES BOTIGUES DE LA LLAGOSTA

L’Associació de Comerciants
va fer el sorteig del Nadal Blanc
L’Associació de Comerciants i
Serveis (ACIS) de la Llagosta
va celebrar el 9 de gener
a l’Ajuntament el sorteig
emmarcat en la campanya
comercial Nadal Blanc. A
les 13.30 hores, i amb presència notarial, es va procedir a l’extracció de les
paperetes guanyadores en

cadascuna de les categories.
Els guanyadors han estat els
següents: primera categoria,
Rafa de la Torre Macedo,
salt en paracaigüdes; segona
categoria, Sonia Pinilla Morilla, viatge a Bilbao per a dues
persones; tercera categoria,
Miriam Cervigon Moracho,
estada de tres dies en un hotel

de Roma per a dues persones;
quarta categoria, Ana María
Quesada de Dios, creuer pel
Mediterrani de vuit dies per
a dues persones. La junta de
l’ACIS dóna les gràcies a tots
els clients que van participar
en el Nadal Blanc i van fer
les compres als comerços
associats. - Juanjo Cintas

Nova ubicació del mercat ambulant. El dia 19 de gener, es van
estrenar les modificacions que l’Ajuntament ha introduït en la
ubicació del mercat ambulant setmanal. Així, ja no hi ha parades davant de l’Institut Marina i s’ha deixat lliure un espai de
set metres a la porta de l’Escola Bressol Municipal Cucutras.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA LA PRIMERA TROBADA DE L’ALCALDE DEL 2017 ES VA FER EL DIA 23

MEDI AMBIENT

Antonio Rísquez,
a l’executiva
comarcal del PSC

Óscar Sierra es va reunir
amb una desena de joves

Lliurats 147
carnets de la
deixalleria

El primer secretari dels
socialistes llagostencs, Antonio Rísquez, forma part de
la nova executiva comarcal
del PSC com a responsable
d’Implantació i Mobilitat.
El PSC al Vallès Oriental va
celebrar el 14 de gener a Mollet
un congrés extraordinari per
escollir nou primer secretari
per substituir Salvador Illa,
que ha passat a ocupar la
secretaria
d’Organització
del PSC a Catalunya. Illa va
ser escollit primer secretari
comarcal al congrés celebrat
el passat mes de maig a la
Llagosta. D’aquell congrés,
Antonio Rísquez sortia com
a secretari de Finances.
El nou primer secretari
socialista al Vallès Oriental,
Jonatan Martínez, era fins
ara secretari d’Organització.
Martínez ha configurat una
nova executiva que continua
comptant a les seves files
amb el llagostenc Antonio
Ríquez. Per a Rísquez, la nova
executiva “és continuista en
quant a les propostes i les
línies marcades pel PSC a
la comarca i renovadora en
quant a les persones que es
posen al davant d’aquestes
línies de treball”. - Xavi
Herrero

SOLIDARITAT

Concert a
EHQHͤFL
d’Animalets
Animalets i el grup de teatre
Tell van organitzar diumenge
un concert benèfic per
recaptar fons per al refugi de
gats de l’entitat animalista de
la nostra localitat. L’acte es va
celebrar al Centre Cultural
de la plaça de l’Alcalde
Sisó Pons. Els assistents
van contribuir a aquesta
iniciativa solidària amb més
de 500 euros. Animalets hi
va instal.lar una paradeta
amb samarretes i bosses
solidàries. - 08centvint

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va mantenir el 23
de gener la primera trobada
de l’any 2017 amb la ciutadania. Sierra es va reunir al Servei d’Informació Juvenil, que
està ubicat a la planta baixa
de Can Pelegrí, amb onze joves de la nostra localitat. L’acte es va perllongar durant una
hora.
Els joves van parlar amb l’alcalde d’algunes de les seves
inquietuds, com ara la manca de places d’aparcament
que pateix el nostre municipi.
Algú va proposar que es fessin servir els terrenys de Can
Xiquet per crear un pàrquing
i l’alcalde va recordar que són
terrenys privats en els quals
està previst des de fa anys posar en marxa un projecte urbanístic.

Parada de bus
Els joves també van posar
sobre la taula la necessitat
d’apropar a la Llagosta la parada de bus que hi ha al costat
del McDonald’s. L’alcalde va
explicar que l’Ajuntament de
Montcada i Reixac s’hi nega

Una imatge de la trobada de l’alcalde amb un grup de joves.

i, per això, ja s’ha demanat
a la Generalitat i a l’empresa
Sagalés, que és la concessionària del servei, que s’habiliti
una nova parada dins del terme municipal de Montcada,
però més a prop de la nostra
localitat per facilitar el seu ús
a la ciutadania de la Llagosta.
Els joves van demanar millores als parcs infantils de
la Llagosta. En aquest sentit,
l’alcalde va avançar que hi
haurà una partida pressupostària destinada a aquesta
finalitat. Óscar Sierra va explicar que en els darrers me-

sos s’ha fet un manteniment
dels parcs infantils, que no es
realitzava des de feia temps,
i que ara l’acció del govern
municipal se centrarà a millorar-los.

La propera, el 22 de febrer
La propera trobada de l’alcalde amb la ciutadania tindrà
lloc el 22 de febrer, a les 16
hores, a la sala d’exposicions
de Can Pelegrí. Les persones interessades a assistir-hi
s’han d’inscriure abans en la
pàgina web municipal (www.
llagosta.cat). - 08centvint

CULTURA I JOVENTUT QUALSEVOL PERSONA POT FORMAR PART D’AQUEST GRUP DE TREBALL

La Comissió de Festa
Major es reuneix el dia 14
Can Pelegrí acollirà el dia 14
de febrer a les 19 hores la primera reunió de la Comissió
de Festa Major de 2017 que
ha convocat l’Ajuntament de
la Llagosta. La trobada està
oberta a tota la ciutadania.
Qualsevol persona pot formar part d’aquest grup de
treball. La idea és que aquest
any hi hagi una única comissió i no dues, una de joventut i una altra de cultura,
com passava fins ara. Tots els
membres de la Comissió treballaran de forma conjunta,
però sí que s’establiran dues
subcomissions per planificar
de forma específica, per una

Una de les activitats de la Festa Major de 2016.

banda, els actes relacionats
amb la joventut i, per l’altra,
els de cultura. Les persones
interessades a participar a la

Comissió de Festa Major de
2017 han d’anar a la reunió
que se celebrarà el dia 14 de
febrer. - Juanjo Cintas

Un total de 145 persones i dos
comerços de la Llagosta es
beneficiaran aquest any 2017
d’una bonificació del 10% en
el rebut de les escombraries
després d’haver lliurat a
l’Ajuntament el carnet d’ús
de la deixalleria. La xifra és
similar a la del 2016, quan
va ser 150 els beneficiats per
aquesta mesura.
L’Ajuntament de la Llagosta ja ha començat a lliurar
els carnets d’aquest any.
Les persones interessades
el poden recollir a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament, a l’edifici de la
plaça d’Antoni Baqué.
La targeta s’ha de retornar
amb les deu caselles segellades fins al 31 de desembre.
Per beneficiar-se del 10% de
bonificació en la taxa per
recollida de residus, els botiguers han d’omplir 20 caselles.
La deixalleria està situada al
polígon industrial de la Llagosta, a la cantonada dels
carrers de Vic i de Gaudí. El
seu horari és de dimarts a divendres de 10 a 13 h, i de 16
a 19 h; els dissabtes de 9 a 15
h; i els diumenges de 9.30 a
14 h.
A la deixalleria es pot portar oli de cuina i de cotxe,
mobles, electrodomèstics de
línia blanca, bateries de cotxe, residus elèctrics i electrònics, dissolvents, pintures,
vernissos, ferralla, fluorescents i runes, entre d’altres.
- 08centvint
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SOLIDARITAT ELS DINERS RECAPTATS ES DESTINARAN A LA INVESTIGACIÓ DE LA LEUCÈMIA

Els Volats organitzaran un
sopar solidari l’1 d’abril
Ja es poden fer reserves per al
sopar solidari que organitzarà
l’1 d’abril la colla dels Volats
al Centre Cultural de la plaça
de l’Alcalde Sisó Pons. L’acte
forma part de la campanya
que porta a terme aquest
grup per recaptar fons per a la
investigació sobre la leucèmia.
La iniciativa compta amb el
suport i col·laboració de la
Fundació Josep Carreras, que
serà l’entitat destinatària dels
diners que s’aconsegueixin
per seguir investigant sobre
aquesta malaltia.
Cartell anunciador del sopar.

Reserves
Les reserves per assistir
al sopar s’han de fer als
establiments comercials Lluch
García Perruquers o Divinity
Outlet. El preu per als adults
és de 20 euros i per als infants
(de quatre a onze anys), de 15.
Els nens de fins a tres anys
no hauran de pagar res. Si
alguna persona té problemes
d’alergia amb algun aliment,
ho ha de dir a l’hora de fer la
reserva.

El sopar començarà a les
20.30 hores. Les persones
que no puguin assistir-hi,
però vulguin col.laborar
amb aquesta iniciativa solidària poden fer les seves
aportacions, amb el concepte
Imparables, al número de
compte ES94 2100 0306 45
0200217704.
Els Volats tenen distribuïts
dolços de xocolata per diversos
comerços del municipi i al

ENSENYAMENT

COMERÇ

Mercat Municipal a un preu
a partir de 2,5 euros. La
campanya solidària compta
amb tot tipus de marxandatge
que ofereix la Fundació Josep
Carreras, com ara paraigües,
bolígrafs o polseres, entre
altres productes.
També es pot col·laborar amb
les guardioles solidàries que
hi ha als establiments adherits
a la campanya dels Volats. Juanjo Cintas

Modalitat virtual
del Voluntariat
per la Llengua
El Consorci per a la
Normalització Lingüística
ha posat en marxa la
modalitat
virtual
del
programa Voluntariat per la
Llengua. Es tracta de facilitar
que les persones aprenents
que no puguin trobarse presencialment amb
la seva parella lingüística
ho puguin fer a través de
videoconferència. D’aquesta
manera, les parelles lingüístiques no hauran de viure
necessàriament a la mateixa
població. Les persones interessades a convertir-se en
parella lingüística virtual
s’han d’inscriure prèviament
a la pàgina web www.vxl.cat.
- Xavi Herrero

Dos perruquers llagostencs, a l’American Barber Battle. Els
perruquers de la Llagosta Antonio i Alberto Rodríguez, del
Barber del Vallès, han valorat positivament la seva participació
al concurs internacional American Barber Battle. La competició
va tenir lloc el 22 de gener a Barcelona. Cap dels dos perruquers
no va assolir un lloc al podi en les diferents categories en les
quals es van presentar. Antonio Rodríguez va fer-ho en la
modalitat Només Tisora, on defensava el segon lloc de l’any
2016; mentre que Alberto Rodríguez participava per primer cop
i ho feia en les seccions de Degradat més ràpid i Tall de barba.
En cada categoria, hi havia una vintena de participants amb
perruquers de tota Espanya i d’altres països, sobretot dels Estats
Units. Aquest ha estat el segon any que es feia un campionat
d’aquest tipus a Barcelona. - J.L.R.B.
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Tanca portes el darrer
videoclub de la Llagosta
El Videoclub Avenida ha
abaixat definitivament la
persiana després de 28 anys
oferint el servei de lloguer de
pel·lícules. Pedro López, veí
de la Llagosta de 58 anys, ha
decidit posar punt final al
videoclub llagostenc, que era
l’únic que hi havia al municipi
des de feia anys i estava ubicat
al número 9 de l’avinguda del
Primer de Maig.
Entre els motius del seu
tancament, López apunta
“l’esclat de les plataformes
digitals, la pirateria o el
mateix
cinema.
D’una
manera o una altra han fet
mal al nostre sector. No
hem tancat perquè hem
volgut, hem tancat perquè
ens hem vist obligats per les
circumstàncies”. Tot i això,
el propietari agraeix el suport
de la ciutadania durant tots
aquests anys.
Pedro López va decidir obrir
el Videoclub Avenida fa 28
anys amb l’objectiu de crear

Pedro López, davant del Videoclub Avenida.

un nou negoci propi. Als
anys vuitanta el lloguer de
pel·lícules estava en auge. Des
d’aleshores, la base de dades
del videoclub ha comptat
amb prop de 5.500 socis. “Hi
va haver anys que podien
haver-hi uns deu videoclubs
a la Llagosta funcionant,
avui dia això és impensable”,
remarca López, que lamenta el
seu tancament però assegura
que és fruit d’una realitat amb

tanta oferta, “sobretot de
plataformes digitals”.
Després de tres dècades
d’existència, Pedro López
assegura que el gènere
cinematogràfic amb més
seguidors al seu videoclub
ha estat el d’acció, tot i que
recorda que “als darrers anys,
a la gent li agradava molt el de
ciència ficció. Es demanava
més”. - José Luis Rodríguez
Beltrán

Subvencions per a les entitats
Les entitats de la Llagosta
podran
presentar
la
documentació per sol.licitar
subvencions de règim ordinari
a l’Ajuntament per a aquest
any a partir de demà, dia 3
de febrer. El període estarà

obert fins al dia 3 de març.
Els documents han de ser
lliurats a l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania (OAC), que està
situada a l’edifici del Consistori
de la plaça d’Antoni Baqué, o
per internet a la pàgina web

municipal (www.llagosta.cat).
Les associacions locals hauran
de presentar amb el document
de sol.licitud de subvenció el
pla d’activitats previst per a
aquest any 2017 i el pressupost
dels actes. - J.C.

Acte d’ICV sobre les pensions. Aina Vidal, diputada d’En
Comú Podem, va demanar el 24 de gener a la Llagosta unes pensions dignes per a la ciutadania. La diputada va centrar l’atenció
en l’acte central de la campanya Treball digne, pensió digna, que
va celebrar Iniciativa per Catalunya Verds al Vallès Oriental al
Centre Cultural. Vidal va demanar la derogació de l’actual reforma laboral i va defensar la viabilitat de les pensions dins de la
Seguretat Social. A la trobada també va participar Jordi Comas,
de l’àmbit de gent gran d’ICV del Vallès Oriental. - J.L.R.B.
CULTURA

Els gegants de la Llagosta inicien l’activitat del 2017. La Colla
Gegantera de la Llagosta va aprovar el 21 de gener el calendari
de sortides per a aquest any 2017. La temporada es va obrir el dia
22 amb la participació a la Trobada Gegantera de Mollet, amb la
Torradeta, la Blanqueta, en Llago i la Mariona. La darrera sortida programada serà el 3 de desembre a Sant Andreu de la Barca.
A la sortida a Mollet, les colles geganteres participants van fer la
plantada de gegants a la plaça de Prat de la Riba i van realitzar
un petit recorregut pels voltants. - X.H.
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El Ple aprova el conveni per
ampliar el servei de taxis
El Ple de l’Ajuntament va
aprovar el 26 de gener per
unanimitat el conveni de
coordinació intermunicipal
per a la prestació conjunta
del servei de taxi. Aquest
conveni, signat per tretze
municipis del Vallès Oriental
i de l’Occidental, crea una
àrea única de transport del
servei de taxi amb llibertat
d’actuació per als taxistes i
unificació de tarifes.
L’acord permetrà a la
pràctica que els taxistes
dels
municipis
signants
treballin conjuntament i
indistintament en qualsevol
dels seus termes municipals.
Fins i tot, podran utilitzar les
parades de taxi de qualsevol
de les localitats que formen
part de l’acord. El conveni
també comporta unes tarifes
úniques.

Altres acords
A la sessió plenària també es
va aprovar per unanimitat
suspendre l’hora d’acollida
de la tarda de l’Escola Bressol
Municipal Cucutras, un
servei que pràcticament no
es feia servir. Aquest horari
es reconvertirà en un espai
familiar, obert a la resta de la
població. El nou servei, que
prestarà la concessionària
de la guarderia pública,
la Fundació Pere Tarrés,
permetrà aprofitar millor els

Un moment del ple ordinari de gener.

recursos que es destinaven a
l’hora d’acollida. Està previst
oferir tot un seguit d’activitats
per a les famílies amb nadons,
tant a les usuàries de l’escola
com a la resta de la ciutadania.
Al ple del mes de gener, es
van resoldre unes al·legacions
presentades per un ciutadà
a l’aprovació inicial de les
Ordenances Fiscals per al
2017. Les al·legacions van ser
rebutjades per presentar-se
fora de termini. El punt va
ser aprovat amb els vots a
favor del PSC, CDC i el PP,
l’abstenció de C’s i en contra
d’ICV-EUiA.
A la sessió plenària no va
poder assistir el regidor
d’ERC, Xavier Cols, que va
demanar que el debat de
les dues mocions que havia
presentat s’ajornés per al
proper ple.

Sonia Sánchez.

D’altra banda, Sonia Sánchez,
regidora de Ciutadans, dei xa
el càrrec per motius personals
i laborals. El partit ta ronja ha
anunciat que Jorge Sabanza
Rodríguez serà el substitut
de Sánchez, que va entrar a
l’Ajuntament el 2015. - Xavi
Herrero

Tornen les visites dels
escolars a l’Ajuntament
Les dues classes de quart de Primària de l’Escola Joan Maragall
van visitar el 23 de gener l’Ajuntament de la Llagosta. És la primera visita del curs 2016-2017. Durant les properes setmanes,
també aniran al Consistori els alumnes de quart de les escoles
Les Planes, Sagrada Família i Gilpe. Amb aquesta activitat, es
pretén que l’alumnat conegui de primera mà el funcionament
de l’Ajuntament i també que plantegi les seves inquietuds directament a l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, durant una
trobada al saló de plens.

La regidora a prop
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“Volem un poble on la gent
estigui còmoda i contenta”
- Com ha estat la seva tornada
com a regidora?
- Estic encantada perquè vaig
ser regidora del 1995 al 2003.
Quan vaig entrar de regidora
tenia 25 anys i ara en tinc 47.
Ara tinc més experiència i veig
les coses d’una altra forma. És
un plaer reprendre la vida política, que m’encanta.
- Per què va decidir tornar-hi?
- El 2002 vaig tenir la meva
primera filla i vaig prendre la
decisió de fer un pas endarrere. He tornat perquè mai m’havia desvinculat del partit i crec
en el projecte socialista. El
meu partit m’ho va demanar
i, sobretot, m’ho va demanar
Óscar Sierra, que es presentava
de candidat. Vaig decidir anar
amb ell i al número 2 per donar-li tot el meu suport, feina
i dedicació. Sóc una persona

molt vinculada al partit de tota
la vida i sempre estaré encara
que un dia no sigui regidora.
Ho he demostrat.
- Ha vist molts canvis?
- El canvi que jo he notat més
són les persones, però les formes de fer política. En la meva
primera etapa de regidora
quan hi havia una discussió,
per assumptes d’ideologia, tot
acabava en la conversa; després ens veiem pel carrer i tot
normal. Això ara ha canviat
des de fa uns anys i hem passat
una línia que va cap a les qües-

“Crec que des de
fa uns anys han
canviat les formes
de fer política”

tions més personals. Quan
s’ataca a una persona per motius personals en política, crec
que perds la raó. La política al
nivell local, que és el que fem,
no hauria de ser això. El meu
primer any ha estat d’adaptació.
- Quins són els reptes de la
Llagosta?
- La Llagosta hem fet ara 80
anys i hem d’evolucionar.
Penso que el nostre programa
electoral l’hem de tirar endavant amb les propostes que
dèiem, com per exemple, que
el jovent i la gent gran estigui
contenta. Una qüestió important és el projecte del Centre
Dia o tenir escoles ben preparades. Volem un poble on la
gent estigui còmoda i contenta de viure al municipi. - José
Luis Rodríguez Beltrán

Conchi

Jiménez
(PSC)

47 anys. Tècnica de
medi ambient i relació
amb l’entorn i membre
d’UGT.
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L’ENTITAT

Participarà en la festa de
Carnaval?

MARÍA PILAR RUIZ

MONTSERRAT CALZADA

Esportiva

Handbol Club Vallag

DUES DÈCADES FENT HANDBOL

ROBERTO PIÑERO

MARCOS BORDONABA

YOLANDA LÓPEZ

YORMAN GEORGIEU

L’Handbol Club Vallag celebrarà aquest 2017 el seu 20è
aniversari. La seva fundació
va tenir lloc el 26 de febrer
de 1997 i el club taronja
vol programar una sèrie
d’activitats durant l’any per
commemorar les dues dècades d’existència. L’objectiu
de l’entitat és reivindicar la
seva llarga trajectòria amb
activitats, sobretot, que recordin la seva història.
Un dels actes principals dels
20 anys del Vallag serà una
exposició al Centre Cultural
amb fotografies antigues
i material que ja no es fa
servir però que té un gran
valor històric. Per aquest
motiu, el club ha fet una
petició a la ciutadania per
tal d’aconseguir el màxim
d’imatges o material. A més,
la directiva del club, que encapçala José Aguilera, vol fer
diverses trobades amb antics
jugadors i directius per tal de
reivindicar el teixit històric
del club. Tot just aquest gener, el club s’ha posat la granota de fer feina per projectar el programa d’activitats.
Totes tindran en comú un
logotip dels 20 anys encara
per concretar.

Un equip sènior i tres de
base
El club taronja arriba als 20
anys de vida esportiva amb
un projecte sòlid al voltant
del sènior masculí, que milita a la Tercera Catalana
després d’assolir l’ascens la
temporada passada. El club
va decidir el 2014 fer desaparèixer el sènior masculí
per agafar un nou impuls un
any després. Així va ser amb
la batuta de Pedro Iglesias,

L’entitat vol
commemorar
els 20 anys amb
l’organització
d’una exposició

que va liderar el projecte
del sènior masculí, i aquesta temporada el club lluita
per aconseguir l’ascens a la
Segona Catalana i recuperar
una divisió que va perdre el
mateix 2014.
A banda del projecte del sènior masculí, el club vol potenciar l’estructura de la seva
base. Aquesta temporada, el
club suma fins a tres equips
de base, sent una de les temporades de la seva història
recent amb més equips de
formació. En aquesta campanya el club compta amb
un aleví mixt, un infantil i
un juvenil. Al contrari que
amb el primer equip masculí,
el Vallag té com a premissa
amb la base la formació i sobretot l’entreteniment.

FITXA
Any de fundació: 1997
Nombre de socis: 180
Adreça electrònica: hcvallag@gmail.com
Pàgina web: https://sites.google.com/site/hcvallag
Facebook: www.facebook.com/HandbolVallag
Twitter: @HCVallag
Instagram: www.instagram.com/hcvallag
Adreça: c. Joaquim Blume, s/n, bústia n.2 CEM El Turó
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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

PP
gmpp@llagosta.cat
Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

CDC
gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta
Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

ICV - EUiA
gmicv.euia@llagosta.cat / @ICVEUiALlagosta
Alberto López Rodríguez, Virginia Jiménez Pueyo,
Jesús Ríos Santos, Jordi Alonso Fumadó i
Eva Miguel Guerrero

Finals de la dècada de 1980.
Carnestoltes
El Rei Carnestoltes és un personatge fictici que representa l’ambient de disbauxa
i transgressió que caracteritza aquesta festa. Sol anar disfressat d’una manera
estrambòtica i en tot moment manté una actitud arrauxada, burleta i descarada.
El dimarts de Carnaval és jutjat pel seu mal comportament i condemnat a mort.
És cremat en un lloc públic. D’aquesta manera, es representa el final del període
de Carnaval i l’inici de la Quaresma, set setmanes presidides per l’austeritat i
l’abstinència.

C’s
gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta
Jorge Sabanza Jiménez i una vacant per cobrir

ERC

gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta

Xavier Cols Motoso
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Ciutadans

POR EL BUEN CAMINO

EL AGUA NO ES UN NEGOCIO

PAREMOS LA CORRUPCIÓN

Con nuestro trabajo y esfuerzo, seguimos dando
valor a todo lo que es público, lo que es de todos y
todas. Acabamos de cambiar las redes del Campo de
Fútbol y seguimos con el mantenimiento constante
de todas las instalaciones públicas. El día 6 de
febrero empezará la poda de los árboles de la Onze
Setembre, y a ﬁnales de este mismo mes tendremos
en el Casal d’Avis el nuevo mobiliario, sillas, mesas
y cortinas, que desde hace mucho tiempo hacía
falta renovar. Porque la educación es lo primero,
hemos desplazado el mercado semanal de la puerta
del Instituto, hemos liberado 7 metros delante de
la Guardería y hemos solucionado el tema de los
coches atrapados en el paseo Pintor Sert que ponían
en peligro la seguridad. Otro punto más de nuestro
programa electoral cumplido. La puesta en marcha
de la web de transparencia con más de 5.000 visitas
en un año ha sido un éxito. Somos el primer gobierno
que hace pública toda esta información, siendo los
de la transparencia real. Porque es nuestro deber
facilitar la información a todos los ciudadanos.
La Llagosta está cambiando y lo está haciendo a
mejor, gracias al esfuerzo de todos y todas pero
también gracias a un pueblo que sintoniza con la
política gracias a la cercanía de todo un equipo de
gobierno y de un alcalde que siempre están al lado
de las personas.

La concesión de la gestión del servicio del agua
con la empresa SOREA termina en marzo de 2017.
ICV-EUiA, al igual que grupos ciudadanos, llevamos
varios plenos y comisiones preguntando al gobierno
municipal qué piensan hacer al respecto ya que
anunciaron hace tiempo que no se continuaría con
SOREA. Su respuesta, “dialogante y transparente”, es
que están a la espera de la auditoría.
El tiempo apremia para realizar un debate sin
trampas. Donde todas y todos tengamos la
información y poder opinar y decidir. Ya hay algunos
municipios que gestionan directamente el servicio
del agua, es decir, sin externalizarlo a una empresa
privada. Ello les ha permitido un mayor control
de la gestión y de la realización de inversiones y
mantenimiento que, a menudo, no se efectúan.
Incluso en algunos casos poder llegar a bajar el
precio del recibo a la ciudadanía.
Su inmovilismo interesado nos hace ir tarde como
siempre, pero aún estamos a tiempo de realizar un
buen proceso y decidir entre gestionar nuestros
recursos básicos o externalizar de nuevo por 25 años.
El gobierno se debe mojar y junto con los equipos
técnicos ya deberían haber evaluado el estado de
situación y mediante un proceso participativo, que
la ciudadanía pueda decidir sobre la gestión del
servicio de abastecimiento del agua.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos La
Llagosta, tras la noticia en estos últimos días sobre la
imputación del presidente de la Federación Catalana
de Municipios, Xavier Amor, hacemos llegar al pleno
este ruego: Solicitamos la dimisión inmediata de
Xavier Amor como presidente de la mencionada
federación y de todos sus cargos públicos hasta que
se solucionen sus problemas con la justicia, siendo
comunicado a la Federación Catalana de Municipios.
Solicitamos a todos los Grupos municipales se
sumen a esta propuesta. Instamos a poner en
marcha el consejo escolar para solucionar los
problemas existentes en los colegios, como por
ejemplo uniﬁcar los libros. Que todos los niños de
La Llagosta tengan los mismos libros. No puede ser
que tres colegios públicos no usen el mismo criterio
a la hora de elegir los libros de texto. Creemos que
en este punto estaría muy bien la socialización de
los libros. En próximos plenos haremos llegar una
moción sobre este tema. Pregunta que hicimos
tanto en comisión como en pleno referente a la
Escola Bressol de La Llagosta Cucutras. Varios padres
nos preguntan que en el periodo de vacaciones no
haciendo uso del centro como puede ser que cobren
el mes integro de comedor a lo que el gobierno
conﬁrma que es así y nos contesta que se dará
respuesta en breve para solucionar el problema.

Partit Popular

Esquerra Republicana
de Catalunya

Convergència Democràtica
de Catalunya

AVANCEM

PREGUNTES A L’EQUIP DE GOVERN

ESPAI FAMILIAR I JUDICI 9N

Hem iniciat l’any amb molt bones notícies, en el
plànol local, amb les regidories de Comerç, Consum
i Participació Ciutadana com a protagonistes. Cal
destacar, en primer lloc, que l’Institut Marina ha
quedat lliure de parades del mercat setmanal. En
aquest sentit, cal destacar que hi haurà parades al
començament del carrer de l’Estació, al costat de
l’Ajuntament.
Cal subratllar el bon funcionament del portal de
transparència municipal i l’augment signiﬁcatiu dels
tràmits en línia, així com el creixement exponencial
dels seguidors dels perﬁls oﬁcials de l’Ajuntament
de la Llagosta a les xarxes socials. També s’ha
de fer èmfasi en l’estrena dels lavabos al Mercat
Municipal, amb una inversió de 19.000 euros per
part del Consistori i que oferirà un servei bàsic a les
instal·lacions.
El grup municipal del Partit Popular a la Llagosta
expressa el seu més sentit condol i s’afegeix al dolor
dels familiars i amics de Maria Crespo Sola, esposa
del nostre regidor Jaume Bonallach Aguado, que va
morir el passat 16 de gener de 2017. De la mateixa
manera, volem agrair totes les mostres de suport
rebudes per part de la resta de grups municipals de
l’Ajuntament i tots els llagostencs i llagostenques
que ens han fet arribar les seves mostres de suport
en aquests moments de dolor.

Des d’ERC ens preguntem sobre diverses qüestions
que particularment ens preocupa i que posem de
manifest davant tota la ciutadania llagostenca:
-Perquè en 20 mesos de govern PSC-PP-PDECAT
que portem ja, encara no s’ha convocat per primera
vegada el Consell Escolar Municipal? Un consell que
hauria de ser una eina important per a la coordinació
de la comunitat educativa del poble. -Perquè en
aquest mateix període de 20 mesos, tampoc s’ha
convocat per primer cop el consell d’administració de
l’empresa municipal de “SOL I PATRIMONI”, empresa
que gestiona el CEM El Turó? Sabem que s’està a
l’espera d’una auditoria econòmica encarregada per
l’equip de govern, però en aquests 20 mesos no hi
ha hagut un control efectiu sobre l’empresa per part
dels grups municipals, ni tans sols s’incorporen els
seus comptes als pressupostos municipals. -Falta un
mes i mig aproximadament per a la ﬁnalització de
la concessió del servei d’aigua a l’empresa SOREA, i
encara l’equip de govern no ha donat detalls de que
pensa fer amb l’aigua, remunicipalitzarà o hi haurà
una nova concessió? -Hi ha un moviment social
important al voltant de la necessitat de recuperar la
masia de CAN BAQUÉ, quina és la posició oﬁcial de
l’equip de govern respecte a aquest tema? ...i més
preguntes que ens deixem al tinter i que farem en el
proper article.

Informació municipal. El servei d’acollida de tarda
de l’Escola Bressol Municipal, que és complementari
(no és obligatòri prestar-lo), està infrautilitzat ja que
els últims tres cursos el seu ús no ha arribat a un nen
per dia de mitjana. Prestar aquest servei signiﬁca
tenir dues persones empleades entre les 17 hores i
les 18 hores. Tenint en compte el cost i la seva falta
d’ús, estant d’acord amb la concessionària Fundació
Pere Tarrés, s’ha optat per canviar l’espai d’acollida
per un Espai familiar, obert i dirigit a tota la població
(no només als usuaris de l’escola bressol) com a lloc
d’intercanvi i relació adreçat a famílies amb ﬁlls.
Aquest canvi no té cap cost econòmic afegit i així no
malgastem els recursos i els optimitzem.
Informació nacional. El proper dilluns 6 de
febrer comença el judici al President Artur Mas i
les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per
haver impulsat el 9N. Aquest judici demostra
que vivim en una democràcia intervinguda per
la justícia espanyola. La separació de poders d’un
país democràtic queda demostrat que no existeix.
Aquí no jutgem si s’és o no independentista: Això
va de si som demòcrates o no ho som. Per aquest
motiu, per defensar la democràcia, es convoca una
concentració de suport davant el Tribunal Superior
de Justícia dilluns 6 de de febrer, a les 8.15 hores del
matí.
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El respecte al nostre entorn
En la sessió celebrada el dia
12 de gener a l’AMPA de
l’Escola les Planes, el grup
de debat educatiu va tractar
el tema del respecte al nostre
entorn. Tot seguit, es detallen
algunes de les qüestions de
les quals s’hi va parlar.

L’educació és una tasca
compartida
El paper de l’escola a l’hora de
transmetre valors és molt important. Darrere de qualsevol
comportament humà hi ha
una ideologia que influeix en
el sistema de valors. Per tant,
mestres, famílies i la resta de
la societat hem de consensuar
les normes cíviques en tots els
àmbits que envolten l’infant.
Si atenem al procés evolutiu
del nen, cal tenir en compte
que fins als set anys actuen
per imitació i a partir d’aquesta edat comencen a comprendre el perquè de les normes.
A partir de 3r EP els nens comencen a veure l’entorn com
a grup i per això és important

Propera trobada del grup de debat educatiu:
dijous 9 de febrer, 17.30 h a l’Escola Joan
Maragall. Tema: El respecte a l’entorn digital.
Us convidem a participar-hi!

que els adults siguin exemple
per a ells.

El temps és fonamental per
implementar els valors
Encara que els nostres pares i
avis de la postguerra van ser
educats més en valors que en
coneixements, hem passat a
una etapa en què la societat

premia més l’èxit que ser bones persones. Per aquesta raó
cal recuperar els valors com bé
social. És imprescindible per a
la nostra societat fomentar valors de civisme col·lectiu.

El
foment
d’actituds
cíviques és responsabilitat
de tots
Els mitjans de comunicació
dels quals disposem ens permeten un accés a tota la informació necessària en el dia a
dia. Tot i així, hi ha persones
que no compleixen amb les
normes cíviques. És per distracció o amb coneixement
de causa? És responsabilitat
de tots donar criteris al nen
o nena per distingir una acció incívica, les seves conseqüències i quina seria l’acció
correcta. S’ha de donar suport
davant de l’infant als actes cívic enfront dels incívics.
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La Concòrdia suma sis
derrotes consecutives
El sènior A del Club Deportivo la Concòrdia està passant la pitjor ratxa de la
temporada. Les jugadores que entrena Iván Beas han perdut els sis darrers
SDUWLWV TXH KDQ GLVSXWDW /D &RQF´UGLD QR WRUQDU¢ D MXJDU ͤQV DO  GH IHEUHU
quan rebrà la visita del Palau, un dels millors equips del grup.
El primer equip del Club
Deportivo la Concòrdia va
descansar el cap de setmana
passat i ho farà també els dos
propers. Les llagostenques
porten una ratxa de sis
derrotes seguides. El tècnic
local, Iván Beas, espera
aprofitar aquest descans
per recuperar totalment les
jugadores que té lesionades.
El proper partit serà a casa
contra el Palau, que entrena
Tati Torres, extècnica de la
Concòrdia, que és un dels
millors equips del grup. El
Palau és el segon classificat
amb 35 punts, mentre que la
Concòrdia ocupa l’onzena
posició amb 14.
La Concòrdia s’ha reforçat
amb el fitxatge de Marta
Villagrasa, que procedeix
del Rubí, de Primera Divisió,
i que ja va marcar dos gols
en el darrer partit. Aquell
compromís de lliga, el primer
de la segona volta, disputat
el 21 de gener, el va perdre
el conjunt llagostenc contra
l’Esparreguera per 4 a 5. El
resultat podia haver estat un
altre si els àrbitres haguessin
assenyalat penal per unes

El proper partit de la
Concòrdia serà a casa
contra el Palau, que
entrena Tati Torres
mans d’una jugadora visitant
en la darrera acció del partit.
El duel va començar molt
malament per als interessos
de la Concòrdia. Al minut 2,
l’Esparreguera ja guanyava
per 0 a 2 i Iván Beas es va
veure obligat a demanar
temps mort. Al minut 8, va
arribar el 0 a 3. Quatre minuts
després, Marta Villagrasa va
marcar l’1 a 3. Sonia Blanco
va fer immediatament el 2 a
3, però, abans del descans, les
visitants van marcar un altre
gol. La segona part va ser de

Una acció del partit contra l’Elx.

Marta Villagrasa, el darrer fitxatge de la Concòrdia.

domini local. Sonia Blanco
va enviar una pilota al pal i,
al minut 8, l’Esparreguera va
marcar el 2 a 5. A partir d’aquí
es van succeir les ocasions
locals. Iris va xutar contra el
pal. Al minut 15, Marta va
aconseguir el 3 a 5 i, a falta
d’un minut i divuit segons
per al final, Sonia Blanco
va establir el definitiu 4 a 5.
Després, va arribar la jugada
polèmica del partit.
La jornada anterior, la
Concòrdia havia perdut contra
l’Elx per 1 a 2. L’enfrontament

va ser força disputat, però
les visitants es van imposar
gràcies al seu major encert en
atac.
A les files de la Concòrdia,
va debutar Marta Villagrasa,
que va fer un bon partit i ha
d’ajudar les llagostenques
sobretot en tasques ofensives.
Al descans, el marcador era d’1
a 0 amb gol de Sonia Ancosta,
però, a la segona part, les
visitants, que estan situades a
la part alta de la classificació,
van fer dos gols i van sumar
els tres punts. - Juanjo Cintas
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FUTBOL

El conjunt amateur del
CE la Llagosta és tercer
L’equip amateur del Club Esportiu la Llagosta és el tercer classificat al grup 8 de
la Quarta Catalana amb 33
punts, a quatre del segon, el
Lliçà d’Amunt, i a cinc del
líder, l’Athletic Rubí, que ha
disputat un partit menys.
El conjunt que entrena Humberto Velasco està en ratxa i ha
guanyat els darrers sis partits
que ha disputat. El cap de setmana passat, els llagostencs
van derrotar el Sabadellenca
B per 4 a 2. Lucas García va
fer el primer gol al minut 21.
Poc després, David Bernal va
marcar el 2 a 0.
A la segona part, els visitants
van reduir les diferències.
Lucas García va marcar el
3 a 1, però el Sabadellenca
B va fer el 3 a 2. Domingo
Romero va sentenciar el partit
amb el quart gol. El proper
cap de setmana, la Llagosta

Humberto Velasco.

es desplaçarà al camp del
Montornès Nord, que és el
vuitè classificat amb 25 punts
i que ve de perdre per 1 a
0 contra l’Escola de Futbol
Base de Ripollet. En aquesta
propera jornada, s’enfrontaran
el Lliçà d’Amunt i l’Athletic
Rubí. - J.C.

JUDO

FUTBOL

Campionat
català de judo
infantil i cadet

El Viejas Glorias
rep la visita del
SULPHUFODVVLͤFDW

Més de 400 infants participaran dissabte en el Campionat de Catalunya de judo
infantil i cadet, que tindrà
lloc al CEM El Turó. El Club
Judo-Karate la Llagosta organitza aquest torneig de
la Federació Catalana de
Judo amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Durant el matí
se celebrarà el campionat de
la categoria cadet amb combats a partir de les 9.30 h i a
la tarda, a partir de les 16 h,
es farà el torneig infantil.
D’altra banda, el Club JudoKarate la Llagosta va sumar
el 22 de gener dues medalles
en el Campionat de Catalunya de judo veterà. La trobada va tenir lloc a la localitat
de Blanes. Andrei Ivancea va
penjar-se una medalla d’or
en la categoria de 100 quilos
i Sergiu Ivancea va ser tercer en menys de 81 quilos. J.L.R.B.

El Club Deportivo Viejas
Glorias jugarà aquest cap
de setmana a casa contra
el líder, el Mataronesa. Els
llagostencs són segons amb
43 punts, sis menys que el
primer classificat.
El Viejas Glorias va derrotar
la jornada passada l’Atlètic
Teià per un clar 6 a 0. Els de
la nostra localitat van sumar
així la catorzena victòria
de la temporada. En el seu
primer any en aquesta lliga,
el Viejas Glorias, de moment,
només ha perdut dos partits i
n’ha empatat un altre.
El Viejas Glorias està en un
gran moment de forma i
ara buscarà un triomf que li
permeti apropar-se encara
més a la primera posició. El
Mataronesa està fent també
una gran temporada i només
ha cedit un empat en les
disset jornades que es porten
disputades. - J.C.
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FUTBOL SALA ELS DE LA LLAGOSTA LIDEREN LA CLASSIFICACIÓ EMPATATS AMB DOS EQUIPS

HANDBOL

El FS Unión Llagostense
es manté a la part alta

El sènior del Vallag visita
la pista del cuer, el Ripollet

El primer equip del Fútbol Sala
Unión Llagostense, el Montsant Sala5 i el Tiana, tots tres
amb 28 punts, lideren la Nacional Catalana. El Montsant
Sala5 té un partit pendent.
Els de José Manuel Poyato van
derrotar dissabte l’Alta Segarra per 7 a 6 i es van retrobar
amb la victòria després de dos
empats seguits. Els llagostencs
van haver de treballar fins al
darrer moment per aconseguir la vuitena victòria de la
temporada.
La primera part va ser molt
igualada. Els visitants van
marcar el 0 a 1 a falta de 51
segons per al descans. Poc
després, Abraham, amb una
gran intervenció, va evitar el
0 a 2. Quan només quedaven
deu segons per a la finalització
de la primera part, Carlos va
empatar.
Els primers minuts de la segona part van ser de clar color

Juan Carlos, durant el partit contra el Tiana

local. Així, en cinc minuts, els
de José Manuel Poyato es van
posar per davant amb un marcador de 5 a 1 amb tres gols de
Marc Fábregas i un de David
Martín.

Emoció fins al final
El partit semblava sentenciat,
però els visitants van reaccionar i van fer tres gols seguits.
Patxi, al minut 12, va marcar

el 6 a 4 i, al minut 17, Carlos va
posar el 7 a 4 al marcador. En
el darrer minut, l’Alta Segarra va anotar dos gols de doble
penal, però, al final, els tres
punts es van quedar a casa.
Aquest cap de setmana, el FS
Unión Llagostense jugarà a la
pista del Ripoll, que és el novè
classificat amb 16 punts i que
ve d’empatar a tres a la Garriga. - Juanjo Cintas

HANDBOL L’ALCALDE VA LLIURAR ALS ESPORTISTES UNES BANDERES DE LA LLAGOSTA

El Joventut Handbol homenatja
els seus campions d’Espanya

El sènior de l’Handbol Club
Vallag jugarà aquesta jornada
a la pista del darrer classificat
del grup A de la Tercera Catalana, el Ripollet. El conjunt
de la Llagosta va començar el
cap de setmana passat la segona volta del campionat de
Lliga amb una victòria a casa
contra el Garbí B de Palafrugell per 25 a 21. Aquest triomf
permet a l’equip que entrena
Pedro Iglesias mantenir-se
en la tercera posició amb 20
punts, empatat amb el quart,
el Sant Esteve de Palautorde-

ra B, i el segon, el Sant Martí Adrianenc C, i ha quatre
punts del primer classificat, el
Sant Cugat C. Per la seva part,
el proper rival del conjunt de
la Llagosta tanca la classificació amb zero punts, ja que
ha perdut els catorze partits
que ha disputat. Així, aquesta
propera jornada es presenta,
en principi, molt bé per als interessos del Vallag, que jugarà
contra un rival molt assequible, mentre que el Sant Esteve de Palautordera B i el Sant
Martí s’enfrontaran. - J.C.

PASSEJADES

FUTBOL

53 persones van
anar a l’excursió
de Calella

Albert Corzo
ͤW[DSHO6DQ
Cristóbal

Un total de 53 persones de la
Llagosta van participar el 18
de gener en l’excursió a Calella, en el marc del Cicle de
passejades per a la gent gran
de 2017. La propera sortida
tindrà lloc el 22 de febrer per
la Llagosta i el seu entorn. Els
assistents faran una passejada fins a l’Ermita de Sant
Cebrià de Cabanyes, al terme
municipal de Sant Fost de
Campsentelles. El trajecte és
de nou quilòmetres i el desnivell de 153 metres. Els interessats a assistir-hi es podran
inscriure del 6 al 17 de febrer
al Casal d’Avis. - J.C.

El llagostenc Albert Corzo
s’ha incorporat al San
Cristóbal
de
Terrassa,
que milita al grup 2 de la
Primera Catalana. Corzo,
de 20 anys i que juga de
migcampista, prové de l’EC
Granollers de la Tercera
Divisió. El llagostenc s’havia
vinculat a l’equip granollerí
a l’estiu passat, però fa unes
setmanes va decidir marxar
per gaudir de més minuts.
“A Granollers no he pogut
jugar tot el que jo volia i
amb el San Cristóbal confio
ser més regular”, explica el
llagostenc. - J.L.R.B.

HANDBOL

El primer equip del Joventut Handbol,
cuer al grup A de la Segona Catalana
Un moment de l’homenatge als tres campions. (Fotografia: Manel López)

El Joventut Handbol la Llagosta va homenatjar el 14 de gener
els seus tres campions d’Espanya, Yusupha Kejera, Sofía
Serrano i Ariadna Muñoz, en
un acte que va tenir lloc al Pavelló Antonio García Robledo.
L’alcalde, Óscar Sierra, i el regidor d’Esports, Jordi Jiménez,

hi van assistir i van lliurar als
esportistes tres banderes de la
Llagosta. L’acte va servir també per homenatjar la trentena
de persones vinculades amb el
Joventut Handbol la Llagosta
que van fer de voluntaris durant el Campionat d’Espanya
de seleccions autonòmiques

que es va disputar a principis
de gener en diverses localitats
catalanes.
Yusupha Kejera es va proclamar campió d’Espanya amb la
selecció catalana cadet, mentre que Sofía Serrano i Ariadna Muñoz ho van fer amb el
combinat infantil. - J.C.

El sènior masculí del Joventut Handbol la Llagosta tanca la
classificació al grup A de la Segona Catalana. Els llagostencs
van caure el cap de setmana passat a la pista del Bordils C per
30 a 27. Petites errades van condemnar als de Xavi Canalejas,
que patien així l’onzena derrota. El Joventut Handbol té només
sis punts. El proper cap de setmana, rebrà la visita de la Unió
Esportiva Sarrià, que és el tercer classificat amb 19 punts.
D’altra banda, el sènior femení del Joventut Handbol va caure
diumenge a casa contra el Sant Vicenç B per 17 a 32. Les
jugadores llagostenques ho van donar tot, però es van trobar
davant un rival superior. Les de la nostra localitat es mantenen
a la zona baixa de la classificació al grup C de la Primera Divisió
Catalana. - Juanjo Cintas
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La Llagosta: Una precisión
sobre su enclave
Este nuevo escrito, José Luis Mediavilla cuestiona la
vinculación histórica de La Llagosta con el municipio
de Sant Fost de Campsentelles. Mediavilla explica
algunos detalles sobre la propiedad de los territorios
en los que hoy en día se encuentra la población de
La Llagosta.
No
hablamos
de
su
localización
geográfica;
el GPS nos lo muestra
fácilmente y el monumento
de la plaza Europa lo tiene
escrito con letras de acero. Me
refiero a su circunscripción
administrativa; y no a la actual,
municipio independiente del
Vallès Oriental de la provincia
de Barcelona en la comunidad
de Cataluña dentro del
estado español, sino a su
circunscripción histórica.

Yo sostengo que La
Llagosta nunca ha
formado parte de Sant
Fost de Campsentelles
Siempre se ha oído y se repite
que La Llagosta es un municipio que pertenecía a Sant Fost
de Campsentelles hasta 1945
aunque ya había estado separado del 1936 al 1939.
Yo sostengo, y lo respaldan los
documentos, que La Llagosta
nunca ha formado parte de

Sant Fost de Campsentelles,
nunca ha “pertenecido” a Sant
Fost. Que sí formaba parte de
esa administración municipal;
pero que nunca La Llagosta o
su territorio con el nombre
que fuera, era Sant Fost. Como
argumentarlo extensamente
escaparía a este soporte gráfico, lo expondré con brevedad.
Este territorio que hoy llamamos La Llagosta formaba parte de una demarcación más
extensa conocida desde hace
unos 10 siglos como Cabanyes. Esta demarcación formaba también circunscripción
religiosa como parroquia de
Sant Cebrià de Cabanyes y estaba señoreada por la familia
Sant Vicens, quien, más tarde,
uniría Mogoda a su propiedad.
Pasó por diferentes propietarios y tuvo la forma administrativa de baronía bajo la
familia Sant Vicens y más
tarde con los monjes cartujos
de Montealegre. En esas épocas y posteriores, estas tierras
que formaban una unidad

ERMITA DE SANT CEBRIÀ DE CABANYES, PARROQUIA DEL ANTIGUO
TÉMINO DE CABANYES HASTA QUE ESTA PARROQUIA FUE UNIDA A
LA DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES.

administrativa, tenían bien
diferenciados sus componentes: Mogoda, Santa María
de Martorelles, Sant Fost de
Campsentelles y Cabanyes.

ayuntamiento se reconoce con
tal nombre sin el añadido “y
de Cabanyes”.

El territorio que hoy
llamamos La Llagosta
formaba parte de
Cabanyes

los monjes cartujos, se separaron en ayuntamientos, Sant
Fost de Campsentelles y Cabanyes permanecieron juntos
pero con la denominación de
Ayuntamiento de Sant Fost
y de Cabanyes y así fue hasta
que en 1936 se pactó y decidió
la división: se partió el territorio de Cabanyes y, del Besòs
hacia poniente, delimitó La
Llagosta.

Cuando poco después de la
expropiación de los bienes de

El resto del territorio de Cabanyes se incorporó a Sant
Fost de Campsentelles, cuyo

José Luis
Mediavilla Alonso

¿Y por qué todo esto? Hemos
de buscar una explicación en
las vicisitudes históricas de la
demarcación parroquial y la
escasa feligresía; pero eso queda para otra ocasión.

Agenda
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Telèfons d’interès
Ajuntament

93 560 39 11

OAC

93 560 39 11

(Horari: de dl a dv, de 8.30 a 14 h
i dt i dj, de 16 a 20 h)
Emergències

112

Bombers

112

Mossos d’Esquadra 112
Policia Local

93 574 08 08

CAP la Llagosta

93 574 98 10

Urgències

93 574 92 66

CatSalut Respon 061
Can Pelegrí

93 545 15 40

Biblioteca

93 545 15 41

Escola de Música 93 545 15 40
Ràdio la Llagosta 93 545 15 43
Casal d’Avis

93 574 27 46

Nou Casal

93 574 29 19

CEM El Turó

93 545 15 50

Centre Cultural

93 545 15 60

Deixalleria

93 544 85 81

Sorea (aigua)

93 574 27 68

Taxis (dia)

93 560 33 63

(nit)

630 88 12 50

Febrer
INSCRIPCIONS CURSOS CATALÀ.
L’Oficina de Català de la Llagosta
ofereix diferents cursos. Inscripcions
a l’Oficina de Català, a l’Edifici
municipal administratiu, passeig
del Pintor Sert, 2-4, del 6 al 10 de
febrer.
INSCRIPCIONS CONCURS DE DISFRESSES DE CARNAVAL. Les persones interessades a participar al
Concurs de disfresses que organitza
l’Ajuntament de la Llagosta es podran inscriure del 7 al 23 de febrer
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania,
situada a l’edifici de l’Ajuntament, a
la plaça d’Antoni Baqué, dimarts i
dijous de les 16 a les 20 hores.
PERÍODE DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT
PER A LES ENTITATS. Les entitats
de la Llagosta podran presentar la
documentació per sol.licitar subvencions a l’Ajuntament del 3 de
febrer al 3 de març. Els documents
han de ser lliurats a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o per internet al
web municipal (www.llagosta.cat).

www.08centvint.cat

4 l dissabte
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
JUDO INFANTIL I CADET. Federació Catalana de Judo i Disciplines
Associades i Club Judo-Karate la
Llagosta.
De 9 a 20 h, al Complex Esportiu
Municipal el Turó.
INTERCANVI CULTURAL. Amb les
actuacions d’Arte y coraje (Cornellà)
i els quadres de ball Algarabía, Azahar, Al Alba i Meritxell de la Casa de
Andalucía.
A les 19 h, al Centre Cultural. Casa
de Andalucía.
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8 h. Trobada de la Colla Gegantera
i dels veïns i veïnes que els
acompanyin al dipòsit municipal (c.
de Sant Llorenç).
9 h. Plantada a l’av. de les Piscines i
Esports de Navarcles i esmorzar.
11.15 h. Sessió d’estiraments
a la pista esportiva de l’Escola
Catalunya, edifici verd.
11.30 h. Passejada Gegantera.
13 h. Mostra de balls de gegants i
final de festa a la plaça de la Vila.

PARADETA SOLIDÀRIA. Animalets
instal.larà una taula informativa i
solidària. Tot el matí, a la rambla de
l’avinguda de l’Onze de Setembre.
Animalets.

SORTIDA
GEGANTERA
A
NAVARCLES. La Colla Gegantera
de la Llagosta participarà a la 35a
Trobada Gegantera de Navarcles.
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18 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL DE LA
CASA DE ANDALUCÍA. Amb les
actuacions Perro Peterna (Barcelona) i els quadres de ball Algarabía,
Azahar, Al Alba i Meritxell de la Casa
de Andalucía.
A les 19 h, al Centre Cultural. Casa
de Andalucía.

22 l dimecres
PASSEJADA PER A LA GENT
GRAN. Sortida pels voltants de la
Llagosta. Nova sortida del Cicle de
passejades per a la gent gran que
ofereixen l’Ajuntament de la Llagosta i la Diputació de Barcelona.
Excursió a Sant Cebrià de Cabanyes.
Inscripcions al Casal d’Avis del 6 al
17 de febrer.
Tot el dia.

11 l dissabte

12 l diumenge

I

14 l dimarts
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE
FESTA MAJOR 2017. Reunió oberta a tota la ciutadania per preparar
la Festa Major 2017.
A les 19 h, a Can Pelegrí.

TROBADA AMB L’ALCALDE DE
LA LLAGOSTA, ÓSCAR SIERRA
Inscripcions a la pàgina web de
l’Ajuntament de la Llagosta (www.
llagosta.cat) o trucant al número de
telèfon 93 560 39 11 (extensió 5011)
de 8 a 14 h.
A les 16 h, a Can Pelegrí.

Agenda
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
Dimecres, dia 8
VIDEOFÒRUM. Techo y comida,
de Juan Miguel del Castillo.
A les 16 h

Dissabte, dia 25
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
A càrrec d’Un conte al sac
A les 12 h

L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte, a càrrec de Puri Ortega
A les 18.30 h

Dimarts, dia 28
PRESENTACIÓ DELS LLIBRES
Amonateph. Historia del asesino
de la mano derecha, de Samuel
Ramos, i Asesina de hombres
i Eclipse de sangre, de Pepe
Ramos. Amb la presència dels
seus autors.
A les 18.30 h

Dimecres, dia 15
TALLER. Gestió de les emocions:
la por, de Marisol Fernández.
A les 16 h
L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte, a càrrec de Puri Ortega
A les 18.30 h
Dissabte, dia 18
TALLER DE CARNAVAL
A càrrec d’Eva Hernández
A les 12 h
Dimecres, dia 22
L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte, a càrrec de Puri Ortega
A les 18.30 h

TALLERS (per a informació i inscripcions cal adreçar-se a la
mateixa Biblioteca)

Fins al 28 de febrer
TERÀPIA GESTALT INDIVIDUALITZADA De manera individualitzada,
s’ofereix un espai on expressar les nostres preocupacions i rebre
suport emocional per afrontar-les. Tots els dimarts, de 17 a 19 h.
A càrrec de Lluïsa Bote.
Fins al 27 de març
PARLEM EN CATALÀ Dirigit a persones que volen parlar català.
Es treballarà a partir d’un vocabulari bàsic a nivell oral. S’inclouran
textos teatrals. Tots els dilluns, de 17 a 18 h. Coordinat per Conchi
Fernández.

Dimecres, dia 1 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Los
secretos de la Luna, de Paquita
Pedrós. Amb la presència de
l’autora.
A les 16 h

Fins al 18 de març
TALLER DE POESIA Adreçat a persones que vulguin conèixer el
llenguatge poètic i el plaer per la poesia. Tots els dimarts, de 18.30 a
20 h. A càrrec de Conchi Fernández.

L’HORA DEL CONTE. Explica’m
un conte, a càrrec de Puri Ortega
A les 18.30 h

Fins al 29 de març
TALLER DE RESTAURACIÓ, DECORACIÓ I TRANSFORMACIÓ
D’OBJECTES Si tens qualsevol objecte que vulguis restaurar, decorar
o transformar, aquí t’ensenyarem com fer-ho. Tots els dimecres, de
18.30 a 20.30 h. A càrrec de Betty Saborido.

I
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Reunions
de la PAH
DILLUNS I DIJOUS
de 19 a 21 hores
Al Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí. Tel. 935451540
pahlallagosta.wordpress.com

Farmàcies
de guàrdia
1 - 2 febrer
CALVO SÁNCHEZ
3 - 9 febrer
CARRERAS ARBAT
10 -16 febrer
BOTET NADAL
17 - 23 febrer
CALVO SÁNCHEZ
24 - 28 febrer

CARRERAS ARBAT
1 - 2 març

CARRERAS ARBAT

BOTET NADAL
Primer de Maig, 28 (93 560 04 50)
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3 (93 560 27 04)
CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1 (93 560 18 16)
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Fem Poble per Xavi Herrero

Esther Lete
65 anys. Al mes d’octubre es va jubilar. Esther Lete
va aterrar a la Llagosta gairebé per casualitat i ha
estat durant més de 30 anys dedicada a ensenyar
música a un bon nombre de persones de la Llagosta.

“Amb 15 anys ja
tenia la carrera
acabada i vaig anar
a Madrid per fer
virtuosisme”
- Com van ser els seus inicis
musicals?
Jo sempre m’he dedicat a la
música. A mi, em resultava
fàcil estudiar música. Amb
15 anys, ja tenia la carrera
acabada i vaig anar a Madrid
per fer virtuosisme, que seria
ara el grau superior. Quan
vaig arribar a fer la prova
al Conservatori de Madrid,
que l’acabaven d’inaugurar,
em vaig trobar amb tot de
gent d’arreu d’Espanya. Vam
començar a pujar a l’escenari
i tothom queia a la prova.
Quan em va tocar, tenia clar
que m’havia d’enfrontar a la
peça i vaig entrar. Després
van arribar els exàmens
davant d’un tribunal que el
que busca és tombar-te, no
valorar-te. Hi ha molts músics
que després d’això hem estat
anys sense tocar, de la pressió
que es viu.
- La seva és una família de
músics?
Sí. El meu pare no es dedicava
professionalment a la música,
però tocava la guitarra. Ell va
ser el que ens va fer estudiar
música, des dels 4 o 5 anys,
no per ser professionals. De

fet, quan jo tenia uns 13 anys
i vaig dir que em volia dedicar
a la música li va semblar molt
bé. Però al meu germà no li
va semblar tant bé, li va fer
estudiar enginyeria i, si volia,
música també.
-I llavors va dedicar-se
professionalment?
Primer vaig fer concerts i
concursos, que era on et
donaves a conèixer. Vaig
estar un parell d’anys. En un
dels concursos nacionals vaig
començar a veure coses molt
rares, el pare d’una concursant
parlant amb el jurat o un
altre concursant que havia
arribat no sé com. «Què està
passant? Està tot donat». Els
meus pares també es van
adonar i vam sortir ràpid cap
a Bilbao. A casa, vaig decidir
que no volia saber res més
del tema i dedicar-me només
a la música moderna. La
decisió no va agradar ningú,
tocar música moderna era un
desprestigi. Creien que era
una rebequeria de joventut,
però ho vaig fer a consciència.
Era molt sacrificat. Jo anava
de vacances i el primer
que miraven era si hi havia

piano, un sacrifici constant.
Un mal concert suposava
un desprestigi. A més, amb
la música moderna m’ho
passava bé, era molt més fàcil,
un joc, i estar en discoteques,..
i el que va completar, que
guanyava
tres
vegades
més que en un concert. Els
concerts no estaven valorats.

Amb la música
moderna
guanyava més
que amb els
concerts ”
- Com va arribar a la
Llagosta?
Estàvem treballant a Pineda
i ens van comentar que
podríem comprar un pis,
com a inversió. Hi havia un
perruquer a l’hotel que ens
va dir que s’havia comprat un
pis a la Llagosta. «I a on està
això?» Ens va acompanyar
i ens va agradar, era un pis
per entrar a viure. El vam
comprar immediatament i
vam passar uns dies. Vam

marxar a Canàries. L’hivern
el passàvem allà treballant.
Als dos anys vam tornar i no
sabíem ni arribar. Vam anar
a Mollet perquè recordàvem
que estava a prop. Una
vegada a la Llagosta tampoc
no recordàvem on estava el
pis, el carrer no tenia ni nom
quan el vam comprar, anàvem
perduts.

posar en marxa. Les primeres
classes es van fer a Les Planes.

- Com van ser els inicis de
l’Escola?
Quan vam venir, al poc, vaig
veure un anunci demanant
un professor de música i
em va fer gràcia. Vaig anar a
preguntar a l’Ajuntament i em
van dir que pensaven que no
en trobarien, ja que quedava
poc per tancar el termini de
presentació. Jo no tenia cap
paper ni titulació aquí, ho
tenia tot a casa dels meus
pares, a Bilbao. Al dia següent
vaig presentar el que tenia i,
a les dues hores, em va trucar
el senyor Torcal (regidor de
Cultura). Em va explicar el
projecte de crear una coral.
Jo li vaig comentar que per
això no calia cap titulació,
cosa diferent seria crear una
escola. Li va semblar bé i es va

- L’Escola ha passat per
moments molt diferents
S’hi van apuntar moltes
persones. Al principi van fer
classes sense instruments.
Això va servir per fer una mica
de selecció, la gent que venia
sense interès ho deixava. El
que vaig pretendre des del
principi era donar la millor
preparació i el que s’ha
intentat aquests 30 anys.
L’horari ha estat també una
lluita constant. Si vols fer
exàmens i preparar-te has
de tenir dedicació individual,
això ha canviat ara. Hi va
haver intents clars de tancar
l’Escola, però els pares
responien sortint al carrer.
Després ho han intentat
pujant les quotes o limitant el
nombre d’alumnes.

“Sempre vaig
pretendre
donar la millor
preparació”

