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La Llagosta commemora el
Dia Internacional de les Dones

Fins a finals d’aquest mes de 

març es desenvoluparan a la 

nostra localitat diversos actes 

amb motiu de la commemo-

ració del Dia Internacional de 

les Dones. Ahir dimecres, amb 

aquesta edició del 08centvint 

ja tancada, estava previst 

la presentació del llibre Los 
secre tos de la Luna, de Paquita 

Pedrós, un acte organitzat per 

la Biblioteca. Demà, el Centre 

Cultural acollirà la xerrada 

Ser avi i àvia al segle XXI, a 

càrrec de la psicòloga i peda-

goga Maria Jesús Comellas i 

amb l’organització del Centre 

de Formació d’Adults. Diu-

menge, Veus de Dona munta-

rà la passejada Mai caminaràs 
sola per visitar la vall del pou 

La Llagosta celebra el Dia Internacional de les Dones 
des de l’any 1993 amb un seguit d’activitats elabo-
rades de forma transversal entre diferents regidories 
de l’Ajuntament amb la col·laboració d’entitats. El 8 

-
sualitza les lluites de les dones al llarg de la història 

-

any contempla activitats en diferents àmbits socials, 
esportius i culturals.

La Nit de les dones de 2015.

de glaç de Can Donadéu. Per 

al 7 de març, l’Àrea de la Dona 

d’Esquerra Unida i Alternati-

va ha preparat la xerrada Per 
a totes, tot!, al local d’EUiA, al 

passeig del Pintor Sert. 

El 8 de març, la Biblioteca 

muntarà un videofòrum a 

Can Pelegrí. A les 19 h, a la sala 

d’exposicions de Can Pelegrí, 

començarà l’acte commemo-

ratiu del Dia Internacional de 

les Dones amb la lectura del 

manifest a càrrec de la regido-

ra d’Igualtat de l’Ajuntament 

de la Llagosta, Conchi Jimé-

nez, la presentació del projecte 

Grup de suport i creixement 

personal per a dones i la inau-

guració de l’exposició dels 23 

anys del concurs fotogràfic 

Dia Internacionl de les Dones, 

del Foto-Club la Llagosta, en-

tre d’altres. La mostra estarà 

oberta al públic del 8 al 31 de 

març en horari de Can Pelegrí. 

El dia 9, l’Espai de debat edu-

catiu estarà dedicat al respecte 

amb visió de gènere. 

El dia 10, ASPAYFACOS ela-

borarà un mandala a Can 

Pelegrí amb materials de la 

natura. 

El dia 11, se celebrarà la Nit de 

les dones a partir de les 20.15 

hores al Centre Cultural amb 

una rebuda sorpresa de les as-

sistents a càrrec de les Llagos-

tes de l’Avern.

La Biblioteca organitzarà el 

dia 15 el Club de lectura amb 

la presència de Felicidad Ra-

mos, autora del llibre El parai-
so de Elva. El dia 21, amb mo-

tiu de la celebració del Dia 

Mundial de la Poesia, el Taller 

de poesia de la Biblioteca farà 

una activitat. 

La Nit de les dones se 
celebrarà l’11 de març 
al Centre Cultural a 
partir de les 20.15 h

El dia 22, el Casal d’Avis serà 

la seu d’una activitat anome-

nada Nosaltres què aportem? 

L’aportació de les dones grans 
a la societat. 

Altres activitats
Durant tot el mes de març, 

Veus de Dona organitzarà ta-

llers i activitats de pilates, dan-

sa i manualitats a Can Pelegrí. 

A més, es farà una enquesta 

als usuaris del Nou Casal i de 

l’escola de teatre Tell i l’Ofici-

na de Català organitzarà una 

activitat anomenada Haikús, 
temàtica dona i natura. Tot-

hom que vulgui podrà fer el 

seu poema a Can Pelegrí. 

En el capítol esportiu, el Jo-

ventut Handbol la Llagosta se 

suma, un any més, a la progra-

mació del Dia Internacional 

de les Dones amb la promoció 

de l’handbol femení dins de 

l’àmbit escolar de Primària 

i Secundària del 27 de febrer 

al 10 de març. A més, el 12 de 

març, organitzarà un triangu-

lar amistós entre equips màs-

ter femenins. La competició 

tindrà lloc entre les 12.30 i les 

14 hores al Poliesportiu Anto-

nio García Robledo. 

Podeu consultar tota la pro-

gramació del Dia Internacio-

nal de les Dones a la Llagosta a 

la pàgina 12. - 08centvint
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Nova reunió de 
la Comissió de 
la Festa Major

La propera reunió de la 

Comissió de la Festa Major 

de 2017 tindrà lloc el 7 de 

març a les 19 hores a Can 

Pelegrí. Qualsevol persona hi 

pot assistir sense que calgui 

fer una inscripció prèvia. La 

Comissió de la Festa Major 

es constituirà definitivament 

en una tercera reunió, que, 

en principi, se celebrarà a 

finals de març o principis 

d’abril. 

Can Pelegrí va acollir el 14 

de febrer la primera reunió 

de la Comissió de la Festa 

Major de la Llagosta de 2017. 

La trobada va comptar amb 

la participació d’una vintena 

de persones. Algunes d’elles 

hi van assistir a títol in-

di vidual i altres com a 

representants d’entitats de la 

nostra localitat. 

Una única comissió
Durant la trobada, es va 

confirmar que aquest any hi 

haurà una única comissió per 

tal de treballar tots els temes 

conjuntament i hi haurà 

també dues subcomissions, 

una de Cultura i una altra 

de Joventut. A més, es va 

explicar que el pressupost de 

la Festa Major per a activitats 

de Cultura i de Joventut serà 

el mateix que el que hi havia 

el 2016. Ja s’ha acordat la 

contractació de dos grups, 

All-Star Karaoke Band i 

Versión Imposible. - J.C.

CULTURA I JOVENTUT

08centvint  I  Març 2017

Programa d’actes amb motiu de 
Sant Josep del 14 al 26 de març

La programació per celebrar 

Sant Josep començarà a 

desenvolupar-se el dia 14 amb 

la Mostra de llenguatges, a 

càrrec de l’Escola Municipal 

de Música al Centre Cultural a 

partir de les 18.30 hores. El dia 

18, la Parròquia de Sant Josep 

organitzarà a les 20 hores una 

revetlla popular a la plaça 

d’Antoni Baqué. A les 20.30 

hores, les Llagostes de l’Avern 

faran una demostració de foc 

a la plaça d’Antoni Baqué. 

També el dia 18, l’Agrupación 

Cultural Galega Alborada 

celebrarà el seu 25è aniversari 

amb una sèrie d’actes al 

Centre Cultural. 

El dia 19, els Volats muntaran 

a la plaça d’Antoni Baqué una 

carpa informativa i vendran 

material relacionat amb la 

campanya que estan portant a 

terme a benefici de la Fundació 

Josep Carreras. 

Parc i atraccions infantils
El dia 20, hi haurà un parc in-

fantil instal.lat a la plaça d’An-

toni Baqué de les 11.30 a les 14 

hores i de les 16.30 hores a les 

19.30 hores. Durant tot el dia, 

els matalassos i les atraccions 

situades al solar de l’Església 

seran gratuïtes. A les 17 ho-

Ja està enllestida la programació d’actes per 

de la Llagosta. L’Ajuntament i diverses entitats 
locals han preparat activitats ben diverses per tal 

més destacades és la vuitena Trobada Gegantera de 
la Llagosta. Durant la jornada, es recollirà material 

després distribuirà l’associació Rems entre famílies 
necessitades de la nostra localitat. 

res, es portarà a terme l’acti-

vitat Un tomb per la història 
de la Lla gosta, passejades en 
memòria de Mateu Bar talot. 
Es tracta d’una passejada per 

redescobrir els racons i anèc-

dotes singulars de la Llagosta. 

També el dia 20, l’Ajuntament  

celebrarà una jornada d’atle-

tisme escolar al Parc Popular 

amb la col·laboració del CE 

Fondistes. El dia 25, es farà a 

partir de les 10 hores, al pas-

seig del Pintor Sert, el lliura-

ment dels trofeus de la 17a Lli-

ga de Dòmino d’entitats de la 

Llagosta. 

La darrera activitat de la pro-

gra  mació se celebrarà el 26 de 

març i serà la vuitena Troba-

da Gegantera de la Llagos-

ta, organitzada per la Colla 

Ge gantera amb el suport de 

l’Ajun tament, el Foto-Club la 

Lla gosta, el CE Fondistes de 

la Llagosta, les Llagostes de 

l’Avern i Rems. En aquesta 

ocasió participaran les colles 

Plantada de la Trobada gegantera de l’any passat, al passeig de l’avinguda de l’Onze de Setembre.

de l’AC Aigüestoses (Sant An-

dreu de la Barca), Barberà, Ca-

brils, Cornellà de Llobregat, 

Martorell, Mo llet, Navarcles, 

Ri bes de Freser, Santa Coloma 

de Gramenet i la Lla gosta. La 

plantada es farà a les 9.30 ho-

res a la rambla de l’avinguda 

de l’Onze de Setembre. La cer-

cavila començarà a les 11.30 

hores i la picada de gegants i el 

final de festa estan previstos a 

les 13 hores a la plaça d’Antoni 

Baqué. - Juanjo Cintas
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L’Ajuntament està podant 

durant aquests dies els arbres 

del passeig de l’avinguda 

de l’Onze de Setembre. El 

Consistori va adjudicar 

aquesta operació a l’empresa 

Moix Serveis i Obres per un 

import total de 35.285,75 

euros. Al passeig, hi ha 80 

arbres. La poda va començar 

el dia 20 i, en principi, hauria 

d’estar acabada en els propers 

dies. El Consistori va licitar 

la poda per un màxim de 

40.000 euros i dues empreses 

van presentar ofertes. La 

firma Moix Serveis i Obres va 

ser l’adjudicatària d’aquesta 

operació.

Primera poda integral
És la primera vegada que es 

fa una poda de tots els arbres 

del passeig de l’avinguda 

de l’Onze de Setembre. En 

alguna ocasió, s’havia tractat 

algun arbre en concret. Amb 

l’operació que s’està fent ara, 

l’altura dels plàtans es reduirà 

entre cinc i sis metres. 

MEDI AMBIENT   ELS TREBALLS, AMB 10 DIES DE DURADA, TENEN UN COST DE 35.285,75 EUROS

L’Ajuntament poda els arbres 
del passeig 11 de Setembre

JOVENTUT

Del 27 al 30 de 
març, Mostra 
d’Ensenyament

El Servei d’Informació 

Juvenil acollirà del 27 

al 30 de març la Mostra 

de l’Ensenyament 2017 

i l’exposició Fira Guia’t. 

L’horari de visita serà de 

dilluns a dijous de 17 a 20 

hores i dimecres de 10 a 13 

hores. 

La Mostra de l’Ensenyament 

consisteix a donar a conèixer 

els diferents itineraris educa-

tius a través de díptics i ma-

terial gràfic.

L’exposició Fira Guia’t està 

formada per uns plafons 

informatius del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental 

per ajudar als joves a decidir 

el seu itinerari educatiu. - 

08centvint

Primers treballs de poda, el dia 20.

“La poda dels arbres del 

passeig de l’avinguda de 

l’Onze de Setembre era 

un compromís amb la 

ciutadania que sortia al 

nostre programa electoral i 

l’hem complert”, ha recordat 

l’alcalde de la Llagosta, Óscar 

Sierra.

Durant la poda, el trànsit de 

vehicles privats per l’avinguda 

de l’Onze de Setembre es 

veu afectat. Els canvis i 

les restriccions estan sent 

senyalitats prèviament per tal 

de provocar el menor nombre 

possible d’incidències viàries. 

Les agents cíviques van 

distribuir els dies previs a 

l’inici de la poda uns fulls 

informatius sobre com es faria 

aquesta operació i advertint 

que afectaria al trànsit de 

vehicles i també al pas dels 

vianants pel passeig.  - Juanjo 

Cintas

SALUT I ENSENYAMENT

La Regidoria de Salut Pública 

de l’Ajuntament està portant 

a terme aquest curs, de nou, 

diversos tallers adreçats a es-

colars de la nostra localitat. 

El 10 de febrer va finalitzar el 

taller de sexualitat i afectivitat 

en el qual han participat un 

centenar d’alumnes de quart 

d’ESO de l’Institut Marina. 

Les sessions, impartides pel 

doctor Lluís Julian, tècnic de 

l’Ajuntament de la Llagosta, es 

van iniciar al mes de novem-

bre i s’han portat a terme a 

l’Institut Marina i a l’ambula-

tori. Properament, se gons s’ha 

avançat des de Salut Pública, 

aquest taller també es farà al 

Centre de secundària concen-

tat Balmes.

D’altra banda,  a mitjans 

d’aquest mes de març, co-

men çarà un taller d’higiene 

dental, que consistirà en una 

revisió amb el dentista de 

l’ambulatori i una xerrada 

sobre alimentació saludable 

i la neteja dels dents, entre 

d’altres. En aquesta activitats 

participaran alumnes de 

primer de Primària de les 

escoles Joan Maragall, Les 

Planes i Gilpe. 

Curs de primers auxilis
Des de la Regidoria de Salut 

Pública, també s’ha impartit 

un taller d’introducció als 

primers auxilis per al pro-

fes sorat de l’Escola Sa gra da 

Família. - J. Cintas

Diversos tallers de 
salut per a l’alumnat



www.08centvint.cat6  Actualitat

Algunes de les concentracions de suport als afectats.

08centvint  I  Març 2017

L’ocupació d’uns pisos al car-

rer de Sant Francesc ha pro-

vocat que, de moment, una 

desena de famílies de la Lla-

gosta no puguin accedir als 

seus habitatges nous. Dimarts 

de la setmana passada, uns in-

dividus van entrar per la força 

als pisos i els van ocupar. Els 

immobles són propietat del 

BBVA, però una desena de 

famílies de la nostra localitat 

havien d’entrar a viure-hi pro-

perament.

A partir del moment que es va 

fer publicar la situació, s’han 

portat a terme diverses con-

centracions de suport als afec-

tats i per demanar als okupes 
que marxin. 

Volen una solució ràpida
Les famílies afectades esperen 

que la situació no es perllon-

gui i, per tant, que o bé els 

ocupants marxin voluntària-

ment o bé un jutge  obligui a 

fer un desallotjament exprés 

després que ja s’hagin pre-

sentat les corresponents de-

núncies. Aquest dimecres a 

la tarda, amb aquesta edició 

del 08centvint ja tancada, els 

afectats havien estat convocats 

a una reunió amb represen-

tants d’Anida, immobiliària 

del BBVA.

L’Ajuntament ha fet públic un 

comunicat en el qual mostra  

la seva solidaritat i suport a les 

famílies afectades i condemna 

HABITATGE  L’AJUNTAMENT DÓNA SUPORT ALS VEÏNS QUE S’HAN QUEDAT, DE MOMENT, SENSE PISOS

Una ocupació il·legal afecta 
a una desena de famílies

En marxa el primer gos parc de la Llagosta. El 9 de febrer va 

obrir les seves portes el Gos Parc, el primer espai d’aquestes 

característiques de la nostra localitat. Els animals poden estar 

sense lligar, però s’ha de mantenir la porta tancada en tot mo-

ment. Els amos han de vigilar els gossos durant la seva estada 

al recinte i recollir les defecacions i llençar-les a la paperera.

GENT GRAN

El Casal d’Avis cuenta ya 
con un nuevo mobiliario
El Ayuntamiento colocó el 16 

de febrero el nuevo mobiliario 

que ha comprado para el Ca-

sal d’Avis. El Consistorio ha 

adquirido 22 mesas de come-

dor-juego de 120 x 100 centí-

metros, 100 sillas y 18 butacas 

altas. El importe de esta ope-

ración es de 20.450,55 euros.

Por otra parte, también el dia 

16 se instaló un nuevo apara-

to de aire acondicionado en 

el gimnasio del Casal d’Avis. 

El Ayuntamiento adjudicó su 

suministro y la instalación a 

la empresa Catalana de Clima 

por un importe de 3.543,79 

euros. - 08centvint

“l’acció prota gonit zada per 

un grup d’in di vidus que han 

frustrat, mo mentàniament, 

la il·lusió d’unes famílies que 

estaven a punt d’entrar a viu-

re als seus nous habitatges”. 

A més,  el Consistori ha po-

sat a disposició dels afectats 

els seus recursos jurídics per 

a qual  sevol tipus d’assessora-

ment.

L’alcalde de la Llagosta, Ós-

car Sierra, va mostrar perso-

nalment el suport de l’Ajun-

tament als afectats. Altres 

formacions polítiques amb o 

sense representació al Consis-

tori també s’han solidaritzat  

públicament en els darrers 

dies amb les famílies de la 

nostra localitat afectades. - 

Juanjo Cintas
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volen crear una 
confluència

Les agrupacions locals d’Ini-

ciativa per Catalunya Verds, 

Esquerra Unida i Alternativa 

i Podem van apropar el 22 

de febrer postures per verte-

brar una possible confluèn-

cia d’esquerres a la Llagosta 

mitjançant la plataforma Un 

País en Comú. Les tres agru-

pacions locals es van reunir a 

la sala polivalent del Centre 

Cultural per participar en 

el taller que organitzava Un 

País en Comú.

Les tres agrupacions van 

admetre que ja fa setmanes 

que treballen conjuntament 

per unificar una confluència 

de formacions d’esquerra a 

la Llagosta. Durant el taller 

van par ticipar dos membres 

del grup impulsor de la 

plataforma d’esquerres, Ta-

nia Pérez i Toni Salado. Es 

va parlar de sis eixos bàsics 

so bre el model econòmic, els 

drets socials, la sobirania, 

la participació, la diversitat 

cul tural i l’eix territorial. El 

pro cés per a la creació de la 

con fluència dels anomenats 

par tits de l’esquerra trans-

for  madora a Catalunya es tà 

pre vist que culmini a prin ci-

pis del mes d’abril amb una 

as sem blea constituent.  - José 

Luis Rodríguez Beltrán

Antonio Rísquez ha estat re-

escollit com a primer secre-

tari del PSC de la Llagosta. 

Els socialistes llagostencs van 

celebrar el dia 17 l’assemblea 

per renovar l’executiva i van 

aprovar l’informe de gestió 

de la direcció sortint. Hi va 

assistir el primer secretari 

co marcal del PSC, Jonatan 

Mar tínez. 

La direcció està formada per 

tretze persones. Raúl Vale-

ro continua sent el secretari 

d’Or ganització; Con chi Jimé-

nez es manté com a secretà-

ria de Polítiques mu nicipals 

i Óscar Sierra, alcalde de la 

Llagosta, com a secretari de 

Comunicació i Relacions ins-

titucionals. Lluís Ortí és el 

secretari ad junt a Organitza-

ció; An to nia Illes cas, secre-

tària de Po lí ti ques socials i 

serveis a les per sones; Imma 

Buades, se cre  tària d’Igualtat; 

Mariano Gar cía, secretari de 

POLÍTICA

Antonio Rísquez continua 
al capdavant del PSC

Un moment de l’assemblea del PSC del dia 17 de febrer. 

nou president 
local d’ERC

Esquerra Republicana de 

Catalunya ha renovat la 

seva executiva a la Llagosta. 

La principal modificació 

és el nomenament de Marc 

Padrós com a nou president 

rellevant Xavier Cols, que 

continuarà com a secretari 

de Política Municipal i que és 

l’únic regidor de la formació 

a l’Ajuntament.

A banda de Padrós, també 

s’incorporen a l’executiva 

Joan Josep Torà, nou 

secretari de Comunicació, 

i Naiara Padrós, que 

s’encarregarà de formar les 

JERC. La resta de membres 

continuen de l’anterior 

executiva i són Susanna 

Vega, secretària de la Dona 

i tresorera, i Jordi Martin, 

secretari d’Organització. 

“Els canvis s’han fet bà-

si cament perquè hi havia 

gent a la secció local sense 

cap tasca. En el meu cas, jo 

dei xo la presidència, perquè 

tinc altres responsabilitats, 

i queda en bones mans”, ha 

explicat el regidor d’ERC, 

Xavier Cols. - José Luis 

Rodríguez

POLÍTICA POLÍTICA   LA NOVA EXECUTIVA SOCIALISTA LOCAL ESTÀ FORMADA PER TRETZE PERSONES

L’Agrupació del Partit De-

mòcrata Europeu Català 

(PDeCAT) de la Llagosta es 

va  constituir oficialment el 

16 de febrer. L’acte, que es va  

celebrar al restaurant SAK, 

va comptar amb una desena 

de militants i amb el secreta-

ri de Comunicació del Vallès 

Oriental del PDeCAT, Jordi 

Talarn.

Durant l’assemblea fundacio-

nal del PDeCAT a la Llagosta, 

que és hereu de l’antiga CDC, 

només es va presentar la can-

didatura a la presidència de 

Mireia Egea, que és l’única 

regidora convergent a la Lla-

gosta. L’executiva està forma-

da pel tresorer, Zacaries Egea, 

i les vocals Leonor Ordóñez, 

Matilde Sisó i Joaquima Clo-

tet. El PDeCAT a la Llagosta 

comença amb una trentena 

de militants, gran part d’ells 

Es constitueix l’Agrupació 
del PDeCAT de la Llagosta

Alguns dels assistents a l’assemblea del 16 de febrer.

POLÍTICA  MIREIA EGEA ÉS LA PRESIDENTA DE LA FORMACIÓ A LA NOSTRA LOCALITAT

de l’antiga CDC al municipi. 

“L’objectiu que ens marquem 

és créixer a la Llagosta i se-

guir el missatge del procés 

que estem vivint en l’àmbit 

català”, va explicar Mireia 

Egea. En aquest sentit, Ta-

larn va mostrar la dificultat 

que s’ha trobat el nou partit 

per fer-se un lloc al territo-

ri baixvallesà i a poblacions 

com la Llagosta perquè “per 

al procés d’independència i 

la formació del partit, aquest 

no és un lloc favorable per 

a nosaltres. Malgrat això la 

feina s’està fent bé i n’és un 

exemple la creació a la Lla-

gosta del PDeCAT”. - José 

Luis Rodríguez Beltrán

assemblea local 
el 17 de març
Esquerra Unida i Alternativa  

(EUiA) a la Llagosta celebrarà 

el 17 de març l’assemblea 

en la qual s’establiran les 

línies polítiques i de treball 

de la formació per al proper 

període i s’escolliran les 

persones que tindran res-

pon sabilitats dins del par-

tit. Durant l’assemblea lo-

cal d’Esquerra Unida i 

Al ternativa, les persones 

inscrites com a simpatitzants 

participaran en el procés amb 

els mateixos drets que els 

afiliats. La formació ha obert 

un procés assembleari. S’han 

programat tres sessions de 

debats. Per escollir la nova 

direcció local d’EUiA es farà 

un sistema de votacions de 

primàries el 14 de març. - J.C.

Finances i Activitats de la 

Casa del Pue  blo; Maria Gao-

na, se cre  tària de Cooperació 

i So lidaritat; Jordi Jiménez, 

se cre tari de Mobilització; 

Fran Ruiz, secretari de For-

mació, Joventut i Persones 

LGTBI; Marce Ferrer, com a 

vocal; i Melania Beltran, re-

pre sentant de les Joventuts 

Socialistes. Rísquez ha indi-

cat que el prin cipal objectiu 

és “que la Llagosta continuï 

apostant pel PSC i assolir de 

nou l’alcaldia. El partit és 

una eina al servei d’aquesta 

finalitat, que no és governar 

per gover nar, sinó perquè 

creiem que les nostres pro-

pos tes són les que més s’a-

pro pen a la realitat del mu-

nicipi”. - X. Herrero

Trobada amb 
l’alcalde, el dia 
22 de març
La trobada amb l’alcalde, 

Óscar Sierra, del mes de 

març se celebrarà el dia 22 

a partir de les 16 hores a la 

Sala d’Exposicions de Can 

Pelegrí. Aquesta activitat 

estava prevista, en un 

principi, per al 22 de febrer, 

però va haver de ser ajornada 

per una reunió urgent de 

l’alcalde. Les persones 

interessades a assistir a 

la trobada del 22 de març 

es poden inscriure al web 

municipal. - 08centvint 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Granjero busca pollitos, en 

comparses grans; Natación 
des-sincronizada, en com-

par ses petites; i Fofuchas, 

en individuals, van ser els 

guanyadors del Concurs de 

disfresses del Carnaval 2017 

de la Llagosta. Gairebé 800 

persones es van inscriure en el 

certamen, que va organitzar 

l’Ajuntament. 

Un gran nombre de persones 

van sortir al carrer el dia 25 

per celebrar el Carnaval i fer 

la festa final al CEM El Turó. 

En comparses grans, el segon 

premi va ser per a Niu Blau 
40 anys i el tercer, per a Saltat 
Chuches; en comparses pe-

tites, segon, Astronautas, i  

ter cer, Marcianos Reciclados; i 

en individual, segon, El som-
brero loco, i tercer, El pe queño 
Peter Pan.

En total, es van lliurar 20 

premis -cinc en comparses 

grans, cinc en petites i deu 

en individuals- amb la col·la-

boració econòmica de di-

versos comerços i empreses i 

l’aportació de l’Ajuntament.

El Carnaval infantil va tenir 

lloc el dia 24 amb un gran 

nombre de participants. La 

plaça d’Antoni Baqué va ser 

el punt de partida de la rua 

infantil. 

D’altra banda, La Room va 

obtenir el segon premi en la 

categoria comparses de fora 

de Mollet en el Carnaval de 

la localitat veïna. Un total de 

160 persones formaven part 

de la disfressa de l’escola de 

dansa. - José Luis Rodríguez 

CULTURA    UNES 800 PERSONES VAN PARTICIPAR AL CONCURS ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT

El Carnaval va omplir
de disfresses els carrers

GENT GRAN

La Llagosta va 
acollir el dia 22 
una passejada

Un total de 190 persones van 

participar el 22 de febrer a 

la passejada per la Llagosta 

i el seu entorn del cicle que 

organitza la Diputació de Bar-

ce lona amb la col.laboració de 

di versos ajuntaments, entre 

ells el de la nostra localitat.

rán
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JOVENTUT

Taller de maquillatge del SIJ. Un grup de joves va participar en 

el Taller de maquillatge de Carnaval que va organitzar durant el 

mes de febrer el Servei d’Informació Juvenil de la Llagosta. En 

total, van tenir lloc quatre sessions. A la primera, celebrada l’1 

de febrer, els joves (a la imatge de dalt) van seguir amb atenció 

les indicacions de les maquilladores de l’Escola d’estètica i ca-

racterització Vilamanyà de Terrassa. Un participant es va oferir 

per fer de model i les monitores li van fer un maquillatge que van 

aprofitar per explicar el procés. - 08centvint

El Ple de l’Ajuntament va 

aprovar el 23 de febrer la con-

tinuïtat de la prestació del 

servei municipal d’aigua po-

table de la Llagosta a l’empre-

sa Sorea per un termini d’un 

any. La concessió actual amb 

Sorea, que era per un període 

de 20 anys, finalitza el proper 

14 de març. El Consistori jus-

tifica aquesta decisió per dos 

motius. En primer lloc, l’en-

ginyer municipal no ha pogut 

tancar encara l’inventari de la 

xarxa d’abastament d’aigua. I 

en segon lloc, s’està treballant 

amb la Diputació en l’estudi 

dels aspectes jurídics, tècnics 

i econòmics sobre el possible 

nou procés de gestió del servei 

d’aigua potable. Aquesta pròr-

roga es ta rà en vigor entre el 14 

de març de 2017 i el 14 de març 

de 2018. El punt va ser aprovat 

amb el vot a favor de l’equip 

de govern (PSC, CDC i PP) i 

L’Ajuntament prorroga per un 
any el contracte amb Sorea

de C’s i amb l’abstenció d’ICV-

EUiA i d’ERC. Raúl Valero 

(PSC) va dir que la Diputació 

està realitzant un estudi “de 

les possibilitats que hi ha de 

gestionar l’aigua a la Llagos-

ta, què es requereix per a cada 

una de les opcions que es pu-

guin plantejar, els costos, els 

recursos, les qüestions jurí-

diques,...”. Virgínia Jiménez 

(ICV-EUiA) va demanar la 

creació d’una comissió muni-

cipal per estudiar la remunici-

palització del servei d’aigua.

Al ple van ser rebutjades 

dues mocions, una sobre el 

referèndum a Catalunya i una 

altra per establir un cens caní 

amb ADN. - 08centvint

Ple ordinari del mes de febrer. 

MEDI AMBIENT

Xerrades sobre actituds cíviques. El Consistori ha portat a ter-

me una campanya de foment de les actituds cíviques amb xerra-

des adreçades a estudiants de quart i cinquè de Primària de les 

escoles de la Llagosta. Les agents cíviques Maite Bonilla i Cristi-

na Sanchis han estat les encarregades de donar les conferències 

amb molta participació per part de l’alumnat. Totes les xerra-

des acabaven amb una part pràctica, consistent en l’elaboració 

de dibuixos per part dels infants sobre els temes tractats durant 

l’activitat. - J.C.

Diagnosi del Mercat Municipal
L’Ajuntament de la Llagosta 

està fent una diagnosi 

del Mercat Municipal. El 

Consistori es va acollir a un 

recurs que ofereix la Diputació 

de Barcelona per portar a 

terme aquest estudi, que ha 

estat encarregat a l’empresa 

PROCOM. Aquesta firma s’ha 

reunit, en primera instància, 

SERVEIS MUNICIPALS  LA DIPUTACIÓ ESTÀ FENT UN ESTUDI SOBRE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’AIGUA

amb els responsables mu-

ni cipals per conèixer el seu 

posicionament sobre el Mercat 

Mu nicipal i, posteriorment, 

amb tots els concessionaris.

Un altre apartat de la diagnosi 

serà l’anàlisi de l’entorn i de 

l’edifici del Mercat Municipal 

i també està previst conèixer 

l’opinió de la ciutadania sobre 

aquest equipament municipal.

El document definitiu ela-

borat per la firma PROCOM 

detallarà quina és la situació 

actual del Mercat Municipal 

així com les propostes de 

millora. Està previst que 

durant aquest mes de març 

l’Ajuntament rebi la diagnosi 

definitiva. - Juanjo Cintas
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Les noves tecnologies es van 

incorporant cada vegada més 

com a eines educatives als 

centres escolars. Aquest és el 

cas de l’Escola Les Planes de 

la Llagosta, que, des d’aquest 

curs, imparteix classes de 

robòtica al seu alumnat. 

Aquest recurs permet tre ba-

llar, entre d’altres, ma tè ries 

com la llengua, les ma te mà-

tiques o el medi ambient.

El projecte es va iniciar el 

curs passat. El professor que 

ara porta l’assignatura, David 

García, va decidir formar-

se per poder introduir la 

robòtica a l’escola. Durant 

el curs 2015-2016, l’alumnat 

ja va anar treballant alguns 

aspectes relacionats amb la 

programació. Aquest any, 

l’es cola va decidir integrar 

al seu currículum aquesta 

disciplina.

Aprendre amb la robòtica
David García comenta que 

“no es tracta d’aprendre 

robòtica, es traca d’aprendre 

amb la robòtica”. Així, 

el primer que destaca el 

professor és l’amplitud 

de coneixements que es 

treballen. Els infants aprenen 

primer de tot a pensar, ja 

que, per programar, cal saber 

què vols fer, planificar-ho 

bé, introduir adequadament 

el llenguatge i comprovar 

que tot això funciona. La 

ENSENYAMENT  ELS ALUMNES DE SISÈ DE PRIMÀRIA SÓN ELS PRIMERS A REBRE CLASSES

L’Escola Les Planes introdueix 
la robòtica al seu pla d’estudis

Un grup d’alumnes i el professor David García.

robòtica també permet 

estudiar matèries ordinàries. 

Així, els alumnes més petits 

aprendran a programar 

d’una forma senzilla una 

abella anomenada Bee Bop 

per conèixer les lletres, 

els números o treballar 

la lateralitat (a on tenen 

l’esquerra, la dreta,...), entre 

d’altres. 

Els infants més grans fan 

servir programari específic 

per crear jocs educatius o 

per construir robots lunars. 

Altres aplicacions poden ser, 

per exemple, la creació de 

música.

L’opinió dels alumnes
Yeneva Varón, alumna de sisè, 

està força contenta “perquè 

pots programar i t’ajuda a 

conèixer millor les coses”. El 

seu company de classe Sergi 

Bellot ha explicat que han 

treballat “amb el Lego WeDo, 

un robot que té sensors i que 

hem de programar perquè es 

mogui i faci coses”. 

L’Escola Les Planes ha fet 

enguany una important 

inversió per poder oferir 

aquest nou recurs. A més, 

això ha suposat també una 

formació específica per poder 

anar incorporant pro gres-

sivament la matèria a tots els 

cursos. Els primers que ja 

s’estan introduint en el món 

de la robòtica són els alumnes 

de sisè. 

La directora de l’Escola Les 

Planes, Margarita Ruiz, ha 

explicat que “a principis 

de curs van fer la compra 

del material i la intenció és 

anar incorporant progres-

si vament a tot l’alumnat”. - 

Xavi Herrero
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Visita a l’Ajuntament. Els escolars de quart de Primària de 

l’Escola Sagrada Família van fer una visita el 13 de febrer a 

l’Ajuntament i van fer preguntes a l’alcalde, Óscar Sierra. 



Divendres 3 de març, a les 18 h
Xerrada: Ser avi i àvia al segle 
XXI, a càrrec de la psicòloga i peda-
goga Maria Jesús Comellas
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Centre de Formació 
d’Adults la Llagosta

Diumenge 5 de març, de 10 a 14 h
Cicle de passejades Mai 
caminaràs sola
Lloc: la vall del pou de glaç de Can 
Donadéu, sortida des de la plaça 
d’Antoni Baqué
Organitza: Veus de Dona

Dimarts 7 de març, a les 19 h
Xerrada: Per a totes, tot!
Lloc: Passeig del Pintor Sert, 19
Organitza: Àrea de la Dona 
d’Esquerra Unida i Alternativa

Dimecres 8 de març, a les 16 h
Video fòrum: La bicicleta verde, 
de Haifaal-Mansour
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca la Llagosta

Dimecres 8 de març, a les 19 h
Acte commemoratiu del Dia 
Internacional de les Dones

-Lectura del manifest a càrrec 
de la regidora d’Igualtat, Conchi 
Jiménez
-Presentació del projecte Grup 
de suport i creixement personal 
per a dones, a càrrec de Vanes-
sa Palomero
-Inauguració de l’exposició 23 

-Mostra Haikús amb temàtica de 
Dones
-Cloenda de l’acte amb copa de 
cava 
Lloc: Sala d’exposicions de Can 
Pelegrí

Dijous 9 de març, a les 17.30 h
Espai de debat educatiu:
El respecte amb visió de gènere. 
Coeducació
Lloc: Escola SAFA

Divendres 10 de març, a les 18.30 h
Participa en l’elaboració d’un 
mandala amb materials de la natura
Lloc: planta baixa de Can Pelegrí
Organitza: ASPAYFACOS

Dissabte 11 de març, a les 20.15 h
Sopar La nit de les Dones
rebuda sorpresa a càrrec de Les 
Llagostes de l’Avern
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Veus de Dona
Preu: 12 € 

Dimecres 15 de març, a les 18 h
Club de lectura. El paraiso de 
Elva, de Felicidad Ramos
amb la presència de l’autora
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Biblioteca de la Llagosta

Dimarts 21 de març, a les 18.30 h
Celebració del Dia Mundial de la 
Poesia. Intervenció dels membres 
del Taller de Poesia de la Biblioteca 
al programa 100 éxitos de siempre 
de Ràdio la Llagosta. 100.4 FM

Organitza: Biblioteca i Ràdio la 
Llagosta

Dimecres 22 de març, de 17 a 19 h
Nosaltres què aportem?
L’aportació de les dones grans a la 
societat
Lloc: Casal d’avis

Del 8 al 31 de març, en horari de 
Can Pelegrí
Exposició: 23 anys de concurs 

les Dones
Lloc: vestíbul de Can Pelegrí
Organitza: Foto-Club la Llagosta

Durant el mes de març:

Tallers i activitats de Veus de 
Dona: dansa, pilates i manualitats
Assisteix a les activitats
Lloc: Can Pelegrí
Organitza: Veus de Dona

Tu què en penses?
Enquesta als alumnes de l’escola 

de teatre Tell i Nou Casal
Troba’l a les xarxes socials

Haikús, temàtica dona i natura
Fes el teu poema 
Lloc: Segona planta de Can Pelegrí

Llagosta

Del 27 de febrer al 10 de 
març, de 17.30 a 19 h
Promoció de l’handbol femení 
dins de l’àmbit escolar de 
Primària i Secundària
Porta una amiga a fer handbol 
Des de P5 a 4t d’ESO
Lloc: Poliesportiu Antonio García
Organitza: Joventut Handbol la 
Llagosta

Diumenge 12 de març, de 
12.30 a 14 h
Triangular amistós entre 
equips màster femenins
Lloc: Poliesportiu Antonio García
Organitza: Joventut Handbol la 
Llagosta

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

MARÇ
8 ACTIVITATS A LA LLAGOSTA

´DONA suport !

Avancem per una societat sense desigualtats

Dimarts 14 de març 
Mostra de Llenguatges
De 18.30 h a 20 h
Al Centre Cultural
Organitza: E.M. de 
Música de la Llagosta

Dissabte 18 de març 
De 13.30 h a 20 h
Celebració del 25è 
aniversari de 
l’Agrupación Cultural 
Galega Alborada
A partir de les 18 h ball 
obert a tothom.
Al Centre Cultural
Organitza: ACG 
Alborada

Dissabte 18 de març
Revetlla Popular 
A les 20 h
A la pl. d’Antoni Baqué
Organitza: Parròquia de 
Sant Josep 

Dissabte 18 de març 
Demostració de foc 
A les 20.30 h
A la pl. d’Antoni Baqué
Organitza: Les Llagostes 
de l’Avern

Diumenge 19 de març 
Campanya Solidària 
Fundació Josep Carreras 
contra la leucèmia
Carpa informativa i 
venda de material
De 9 a 14 h
A la pl. d’Antoni Baqué
Organitza: Volats

Dilluns 20 de març
D’11.30 a 14 h i de 
16.30 a 19.30 h
Parc Infantil
A la pl. d’Antoni Baqué

Dilluns 20 de març 
Durant tot el dia
Atraccions i matalassos 
gratuïts
Al solar de l’Església 

Dilluns 20 de març 
A les 17 h
Un tomb per la 
història de la Llagosta 
Passejades memorial 
Mateu Bartalot
Una passejada per 
redescobrir els racons i 
anècdotes singulars
Punt de trobada: 

porta principal de 
l’Ajuntament, a la plaça 
d’Antoni Baqué

Dissabte 25 de març
Entrega de trofeus de 
la 17a Lliga de Dòmino 
d’entitats de la Llagosta
De 10 h a 14.30 h
Al passeig del Pintor 
Sert entre el carrer del  
Pintor Fortuny i plaça de 
Catalunya
Organitza: Liga de 
Dominó d’entitats de la 
Llagosta

Diumenge 26 de març
8a Trobada Gegantera de la Llagosta
9.30 h. Plantada de Gegants a l’av. de 
l’Onze de Setembre
11.15 h. Sessió d’escalfament oberta a 
tothom (CE Fondistes)
11.30 h. Passejada gegantera
13 h. Picada de Gegants i final de festa 
a la pl. d’Antoni Baqué
Colles participants: AC Aigüestoses 
(Sant Andreu de la Barca), Barberà del 
Vallès, Cabrils, Cornellà de Llobregat, 
Martorell, Mollet del Vallès, Navarcles, 
Ribes de Freser, Santa Coloma de 
Gramenet i la Llagosta
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“Arribar a ser alcalde és el 
màxim que es pot aconseguir”
-Què tal l’experiència d’haver 

estat alcalde del seu poble du-

rant el mandat anterior?

Jo crec que espectacular. Jo sóc 

un enamorat de la política des 

que era un nano. Ningú no pot 

aconseguir més que arribar a 

ser alcalde del teu poble, ni di-

putat, ni senador,... Jo que crec 

que és el màxim que es pot 

aconseguir si et dediques per 

afició, per ideologia, per aju-

dar als altres, a la teva societat 

més propera. 

-L’experiència va ser com l’es-

perava?

Jo crec que sóc un polític 

d’ideals molt forts des que era 

un nano i, per tant, sempre 

he volgut canviar la realitat. 

Quan accedeixes a l’alcaldia 

optes amb la intenció de can-

viar moltes coses. No podem 

oblidar que a nosaltres ens va 

tocar lidiar amb la pitjor eta-

pa econòmica d’aquest país en 

democràcia. I, per tant, mol-

tes de les coses que volíem fer 

no les vam poder fer. Però, en 

canvi, vam aprendre a fer mol-

tes altres des del sentit comú i 

la responsabilitat. I en aquest 

aspecte estic més que orgullós 

del que vam fer durant el man-

dat anterior.

-Quin és el projecte que que-

da per fer a la nostra locali-

tat?

Hi ha molts grans projectes 

que queden per fer a la Lla-

gosta. A la Llagosta queda tot 

per fer. La Llagosta necessita 

un motor industrial molt po-

tent. La zona de Can Pere Gil 

podria ser una d’elles o la zona 

del desenvolupament de l’es-

tació de mercaderies. Però si-

gui quina sigui, necessita això 

com a concepte, necessita un 

espai de generació d’activitat 

econòmica. Però a la Llagosta 

també li cal recuperar coses 

que s’han anat perdent en els 

darrers anys i que, com no es 

posi remei, ens penedirem 

tots. Hem de recuperar l’hete-

rogeneïtat ideològica a l’àmbit 

social. M’explico, dóna la sen-

sació que només es fomenta 

una línia ideològica que va 

molt alienada amb el govern 

actual i tot el que no pensi així 

queda relegat a un segon pla. - 

Xavi Herrero

“A la Llagosta 
li cal recuperar 
coses que s’han 
anat perdent”

Alberto

López
44 anys. Comercial, 
aficionat als esports 
de muntanya i la 
política.

(ICV-EUiA)

08centvint  I Març 2017



www.08centvint.cat14  Espai Obert

LA VEU DEL POBLE

Què li sembla el Gos Parc de 
la Llagosta? 

DOLORES LÓPEZ EGLIS DELGADO

L’ENTITAT

Cultural

Les Llagostes de l’Avern

Any de fundació: 2009
Nombre de socis: 25
Adreça electrònica: lesllagostesdelavern@yahoo.es
Facebook: Llagostes D l’Avern
Adreça: carrer de Caldes, número 17, 1r 1a

FITXA

L’entitat Les Llagostes de 
l’Avern inicia un nou rumb 
des d’aquest 2017 amb la 
renovació de part de la di-
rectiva, que hi havia des de 
la seva fundació l’any 2009. 
Des de principis d’any, la co-
lla compta amb María Án-
geles Hidalgo “Gelu” com a 
nova presidenta; José Feria, 
vicepresident; Nuria García, 
tresorera;  Gabriel Lorenzo, 
secretari; i com a vocals hi ha 
Sergio Baca, Nerea Cor tés, 
Jorge Carrasco i Dana Jorge. 
El canvi de part de la direc-
tiva ha estat per la marxa 
d’alguns dels seus mem-
bres a fi nals de 2016. Des 
d’aleshores, el nou equip 
de persones que formen 
l’entitat s’ha proposat com-
plir un objectiu prioritari: 
seguir promovent la cultura 
del foc però potenciant les 
activitats dins del municipi. 
Per aquest motiu, les sorti-
des fora de la Llagosta seran 
mínimes per preparar amb el 
màxim de temps possible, i 
de la millor manera, les que 
organitzen dins de la locali-
tat. 
La colla ha confeccionat un 
calendari amb sortides a la 
Llagosta per a aquest 2017 

FOC AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN

L’entitat ha 
renovat part 
de la directiva 
durant aquest 
2017

amb l’objectiu de tirar gaire-
bé uns 3.000 petards. D’entre 
les activitats més rellevants 
que ja està preparant la co-
lla hi ha l’actuació de foc 
i llum al març per a les fes-
tes de Sant Josep, patró de 
la nostra localitat; la quar-
ta edició de la Trobada de 
Bestiari, el 13 de maig i que 
comptarà amb la seva bèstia, 
l’Espurna, i l’adoptada per la 
colla, que és del Mercat Mu-
nicipal, la Maru; la Flama del 
Canigó per Sant Joan, que 
serà el tercer any des que 
l’entitat va recuperar aques-

ta tradició a la Llagosta; i, al 
setembre, el tradicional co-
rrefoc de Festa Major, entre 
altres activitats durant la fes-
tivitat llagostenca. L’entitat 
participa activament en al-
tres festivitats, com a la Ca-
valcada dels Reis Mags o al-
tres programes específi cs de 
la Llagosta. 
La colla està formada per un 
grup de 25 persones, gran 
part d’elles són part la colla 
adulta. En aquesta entitat 
també hi ha grup de menors 
-uns 8 o 10 infants, segons la 
sortida- que té una especial 
rellevància, ja que en la seva 
fundació tot va començar 
amb la colla infantil. Poste-
riorment, es va crear la colla 
adulta. Tot plegat, la colla 
busca nous membres per 
seguir potenciant la cultura 
del foc al municipi i en pro-
pers anys tornar a fer sorti-
des fora del nostre territori. 

IVÁN RASTROLLO JORDI MARTÍNEZ

MANUEL GONZÁLEZ INMACULADA JIMÉNEZ
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CARTES 
Cursa Els 10 de la Llagosta

El passat mes d’abril va tenir 

lloc l’edició número 29 de la 

Cursa popular Els 10 de la 

Llagosta. Aquesta cursa va 

ser iniciada pel departament 

d’Esports de l’Ajuntament 

de la Llagosta a principis de 

la dècada dels 80. A partir 

de l’any 2004 (edició 17), 

el recentment constituït 

(aleshores) Club Esportiu 

Fondistes de la Llagosta es 

va fer càrrec de la prova amb 

la col·laboració directa de 

l’Ajuntament de la Llagosta. 

Des d’aleshores la cursa ha 

canviat molt radicalment, 

assolint el que considerem el 

màxim nivell possible tenint 

en compte les infraestructures 

del nostre municipi i la 

capacitat organitzativa del 

nostre club. Durant totes 

les edicions de la cursa 

liderada per CE Fondistes de 

la Llagosta, cal destacar la 

implicació absoluta i total per 

part del nostre Ajuntament 

i la fonamental col·laboració 

de moltes entitats, comerços i  

indústries de la nostra localitat 

sense les qual hauria estat del 

tot impossible l’assoliment 

del nivell obtingut, destacant 

com a patrocinador principal 

l’empresa LÉKUÉ. A tots 

ells, hem d’agrair l’esforç en 

el suport, al que considerem 

el major acte esportiu de 

caràcter anual que s’ha 

fet mai al municipi de la 

Llagosta. Al nostre parer la 

cursa ha arribat al màxim 

nivell possible dins les pos si-

bi litats i característiques del 

nostre municipi i del nostre 

club, reconeguda arreu de 

Ca talunya. Mostra d’aquest 

reconeixement va ser la dis-

puta del Campionat de 

Catalunya de 10 km en ruta 

(campionat que es celebra a 

una sola cursa), l’any 2014 i 

la participació any rere any 

d’atletes procedents de tots els 

punts de la geografia catalana 

i fins i tot de la resta de l’Estat, 

incloent-hi alguns dels millors 

atletes de la nostra Comunitat. 

A destacar, la participació del 

campió mundial de marató 

i premi Príncep d’Astúries 

dels Esports, Martín Fiz, en 

la commemoració del 25è 

aniversari de la cursa (2012).

Aquesta cursa ha sobrevis-

cut, amb absoluta dignitat, 

en competència directa (cele-

brant-se el mateix dia) amb les 

cur ses més importants del ca-

len  dari atlètic català, com per 

exemple, la Cursa dels Bom-

bers de Barcelona o la cursa 

del “Corte Inglés”, amb un 

molt bon nivell de participa-

ció, fins i tot assolint el màxim 

de participants establert.

La infraestructura del CE 

Fondistes és molt limitada i 

l’organització d’aquesta cursa 

requereix de persones especia-

litzades en els diversos àmbits 

de la mateixa. Aquesta “espe-

cialització” s’ha assolit a base 

d’anys d’esforç, aprenent dels 

errors i incidint en els punts 

forts, que juntament amb 

l’esforç impagable dels nos-

tres socis, familiars, amics i 

col·la boradors han fet possible 

l’èxit d’aquesta activitat atlèti-

ca de caire popular i absoluta-

ment inclusiva, perquè, no hi 

ha cap activitat, com a mínim 

esportiva, a la qual hi partici-

pin conjuntament persones de 

qualsevol sexe, edat i diversa 

condició física. 

La manca d’un relleu efectiu 

al capdavant de l’organització 

ha derivat en l’esgotament de 

les persones responsables. Cal 

tenir en compte que aquesta 

organització representa un es-

forç constant i continu durant 

la major part de l’any, ja que 

es comença en els mesos de 

setembre/octubre i es liquida, 

finalment, entre els mesos de 

maig i juny. Aquesta ha estat 

la causa efectiva, que, després 

d’anys d’intentar cercar un 

relleu, ha portat al CE Fon-

distes de la Llagosta a retornar 

la cursa al seu organitzador 

original, l’Ajuntament. Hem 

decidit publicar aquest escrit, 

perquè pensem que un canvi 

tan important fa necessària 

una explicació oberta a la ciu-

tadania. LLARGA VIDA ALS 

10 DE LA LLAGOSTA!!!

Club Esportiu Fondistes de la 

Llagosta    

08centvint  I Març 2017



www.08centvint.cat16  Grups Municipals

CULTURA

Desde el Partido Socialista queremos apoyar, así lo 

hemos hecho y lo seguiremos haciendo, a todos los 

vecinos y vecinas afectadas por la ocupación ilegal de 

las viviendas de la calle Sant Francesc, una ocupación 

que ha hecho que vecinos y vecinas del pueblo no 

puedan entrar en las viviendas que en los próximos 

días les iban a entregar. Desde el ayuntamiento se 

ha ofrecido toda la colaboración posible a estas 

familias afectadas. Recordamos que las personas 

que han ocupado estos pisos no son casos de 

vulnerabilidad y simplemente lo que pretenden es 

vivir de gorra. Recordamos que este ayuntamiento 

ayuda a las personas y familias que no tienen 

recursos, negociamos con los bancos moratorias 

de desahucios, dación en pago, alquileres sociales... 

porque siempre estamos al lado de las personas que 

más sufren. Ahora bien, nunca estaremos al lado de 

estas mafias que se aprovechan de una ley que no 

es capaz de distinguir entre los casos de personas 

con vulnerabilidad de personas que simplemente 

tienen mucho morro y se están aprovechando de 

estas leyes. Siempre hemos estado orgullosos del 

pueblo al que pertenecemos y estos días tenemos 

una buena muestra de ello, vecinos y vecinas que se 

están movilizando por solidaridad con los afectados. 

Estaremos al lado de ellos en todas y cada una de las 

movilizaciones. Orgullo de pueblo.

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

AL LADO DE LOS VECINOS Y VECINAS 

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Convergència Democràtica 
de Catalunya

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Como es habitual, una vez más nos tenemos que 

enterar leyendo las actas de las Juntas de Gobierno, 

de una importante decisión del equipo de gobierno 

local, que afecta a la ciudadanía de la Llagosta. 

Concretamente en la junta celebrada el día 2 de 

febrero de 2017, aprobaron la contratación de 

una empresa de asesoría, con un coste de 4.235€, 

para liquidar la sociedad municipal “Gestió de sòl i 

patrimoni”. Esta empresa municipal es la encargada 

de la gestión del CEM el Turó y de la Oficina Local de 

Habitatge (OLH) Si el gobierno local del PP-PSC-CDC 

pretende liquidar la empresa municipal, son muchas 

las dudas que nos preocupan. ¿Quién se encargara 

de atender la OLH? ¿Cómo tienen pensado gestionar 

el Turó? ¿Piensan externalizar la gestión una vez más 

con la mala experiencia anterior? Y sobre todo, ¿qué 

va a pasar con el personal? Hace unos años el Turó 

era gestionado por la empresa Geafe y el Turó pasó 

por su peor momento. Falta de mantenimiento, 

desatención de obligaciones, llegando incluso al 

despido de todos los trabajadores y trabajadoras. 

De aquella época desastrosa hay ya una sentencia 

que resultó favorable a la Llagosta y que el gobierno 

local aún no ha hecho pública. Desconocemos 

cuales son los planes del actual equipo de gobierno 

pero esperamos que lo piensen bien antes de 

conducirnos a un nuevo desastre.

¿QUÉ PASARÁ CON EL TURÓ?

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) 

queremos mostrar nuestro apoyo a todas aquellas 

personas y familias que se han visto afectadas por la 

ocupación ilegal de sus viviendas.

Nos preocupa el aumento de viviendas ocupadas en 

el municipio. Se debe hacer un censo para evitar las 

mafias que se dedican a realquilar estas viviendas, 

porque realmente hay personas que lo están 

pasando muy mal y necesitan alquileres sociales.

Sobre la realización de un referéndum en Cataluña 

hay que recordar que la Generalitat no tiene 

competencias para impulsar una consulta de 

esta índole y esto ha sido reiterado por diferentes 

sentencias del Tribunal Constitucional, que es el 

máximo intérprete del texto. El derecho a decidir a 

lo que apelan es un instrumento de comunicación 

política que provoca la tesitura: ¿Cómo va alguien 

a estar en contra de un derecho?, lo cierto es que 

es un discurso eficaz, pero política y jurídicamente 

insostenible. El despilfarro que está haciendo la 

Generalitat construyendo estructuras de estado 

mientras se quejan de que no hay dinero para 

políticas sociales, como la incongruencia del Sr. 

Puigdemont y Junqueras pidiendo la independencia 

y a la vez pidiendo mayor financiación y dotación 

presupuestaria al gobierno central, entre otras cosas 

para seguir con el monotema independentista.

MÁS DE LO MISMO

Els canvis, constants, en la nostra societat 

i en la manera en la qual els llagostencs i 

llagostenques entenem que han de ser els canals 

de representativitat vers el municipi, ens obliguen 

a repensar conceptes com la transparència, la 

pluralitat o, fins i tot, el paper que els partits i 

agrupacions polítiques juguem a la Llagosta. Des 

de les regidories de Participació Ciutadana, Comerç 

i Consum, podem aportar (i seguirem aportant) 

totes les eines necessàries per garantir que els nous 

reptes als quals s’enfronta la nostra vil·la siguin 

superats amb escreix: el bon funcionament del 

portal web de transparència o les excel·lents dades 

de l’exercici 2016 de l’Oficina municipal d’Informació 

al consumidor de la Llagosta, posen de manifest 

la bona direcció que ha anat adquirint el municipi. 

No podem obviar que, aquests bons resultats no 

corresponen en exclusiva als partits polítics, sinó 

que són un mèrit col·lectiu assolit gràcies als tècnics/

es i els i les ciutadanes de la Llagosta, que sovint no 

reben el reconeixement adequat per la seva gran 

tasca i implicació. Entre tots, estem sent capaços de 

configurar una corporació municipal coral i diversa 

que funciona donant resposta a les necessitats de 

la gent i no pas sota el paraigua d’una ideologia de 

partit. Cal mantenir l’objectiu de recuperar la ciutat 

per la gent!

LA BONA DIRECCIÓ
En aquest ple ordinari de febrer el nostre grup 

municipal va presentar conjuntament amb ICV-EUiA 

i PDeCAT una moció en defensa de la celebració d’un 

referèndum a Catalunya acordat o no amb l’Estat 

per a decidir el seu futur polític, un referèndum que 

l’únic que pretén és donar la paraula als ciutadans 

d’aquest país, tot comença i acaba a les urnes, d’això 

va la democràcia. Es diu que sería inconstitucional, 

que és il.legal, que hi han coses més importants… 

En una democràcia real es podria permetre deixar 

votar, com va entendre el Regne Unit en el cas 

escocés o Canadà amb el Quebec i el que és il.legal 

és intentar reprimir la llibertat d’expressió expresada 

en les urnes amb un vot, un 77% dels catalans volen 

celebrar un referèndum independenment de la seva 

opció política, i què més important que intentar 

construir un projecte de país i fer partícep al poble 

de les decisions importants des del minut zero, com 

no va passar durant la transició espanyola, d’una 

dictadura vam passar a una monarquía, ni una ni 

l’altre escollides o validades a les urnes, potser això 

per a alguns, és més democràtic que el que s’intenta 

fer ara. 

Per últim volem mostrar el nostre suport a les 

famílies afectades per l’ocupació dels pisos del carrer 

de Sant Francesc, esperem una ràpida i feliç solució.

DEMOCRACIA: EL PODER DEL POBLE
Hi ha dos tipus de persones: les que tenen drets i les 

que tenen obligacions. Les que tenen obligacions 

són les que es lleven aviat per anar a treballar, 

cuiden la família, paguen impostos i, amb sort, 

aconsegueixen comprar un habitatge, segurament 

amb una hipoteca que durarà mitja vida com a 

mínim, esperant que aquell immoble pugui ser seu 

del tot i puguin gaudir de casa seva tranquil·lament. 

Aquestes persones, que compleixen les seves 

obligacions, compten poquet perquè al seu costat 

hi ha «els que tenen drets». Són aquells que volen 

una cosa i l’agafen, així, sense més, important-los 

ben poc si perjudiquen o no als altres. Són els que 

entren a un pis buit i s’hi instal·len. Llavors segueixen 

les escletxes que té la llei per quedar-s’hi i la resta del 

món ens hi hem de conformar perquè, si no, resulta 

que som insolidaris. 

Primer es van ocupar pisos buits de bancs, sovint 

tancats per especular. (D’acord). Després, habitatges 

buits de particulars sense importar si són fruit de 

tota una vida d’esforç o són l’herència d’uns pares 

que van lluitar per deixar un bon futur als seus fills. 

(D’acord?) Ara ja ocupen els pisos on estan a punt 

d’entrar a viure les famílies. 

Sí, hi ha dos tipus de persones, les que tenen «dret a 

ocupar» i les que tenen l’obligació de pagar. Encara 

hi ha algú que s’ho pot mirar amb simpatia? 

PERSONES «AMB DRETS»
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El respecte a l’entorn digital
Internet i les xarxes socials 

són una eina molt important 

que hem de conèixer per no 

fer-ne un mal ús. 

Internet s’ha instal·lat defini-

tivament a les nostres vides, 

portant moltes coses positi-

ves, però també uns quants 

perills. Els nostres fills i filles 

són d’una generació digital. 

Tot i que ho intentem contro-

lar, no podrem evitar que els 

joves formin part de les xarxes 

socials. Per aquesta raó és tan 

important que els pares i edu-

cadors estiguin ben informats 

sobre els aspectes positius i els 

perills de l’ús d’Internet. 

A Internet tenim tota la in-

formació al nostre abast, però 

com la filtrem? És fonamen-

tal que ens dotem d’eines per  

distingir les web que ofereixen 

informació veraç i, per això, 

cal contrastar les dades.

Hem de tenir en compte que 

el que pengem a Internet és a 

Propera trobada del grup de debat educatiu: 

Dijous 9 de març, 17.30 h

Lloc: Escola SAFA

Tema: El respecte amb visió de gènere. Coeducació

l’abast de qualsevol persona, 

i que continuarà sent sempre 

a la xarxa encara que ho es-

borrem. Les xarxes socials són 

gratuïtes perquè les empreses 

tecnològiques que les gestio-

nen fan negoci amb la nostra 

informació personal. Hem 

de fer comprendre als nens/

es que ara tenen 12 anys que 

d’aquí a 10 anys estaran bus-

cant feina i tot el que hagin 

penjat a Internet encara serà 

allà. Les empreses també po-

den prendre decisions a partir 

de  la informació que extre-

guin de les pàgines web i, per 

això, és molt important cuidar 

la nostra imatge digital. 

Perills d’Internet

La participació a les xarxes so-

cials dóna una sensació d’ano-

nimat que no és certa. També 

de falta de responsabilitat.  

L’entorn familiar i educatiu 

ha de transmetre als menors 

que els valors de respecte que 

s’han de tenir a les xarxes so-

cials  són  els mateixos que els 

de la vida real. Retuitejar  una 

informació que ha dit una al-

tra persona sembla que no ens 

faci responsables d’aquesta 

informació, però ho som, per-

què hem participat en la difu-

sió d’una informació que pot 

afectar altres persones. 

És molt important generar 

estratègies per afrontar les 

agressions verbals a les xarxes 

socials. Els adults han de man-

tenir canals de comunicació 

amb els menors i estar alerta 

per poder detectar qualsevol 

indici d’agressió. 

Alguns perills de la xarxa po-

den ser:

-Phishing o suplantació 

d’identitat. El cibercriminal 

es fa passar per una persona o 

empresa de confiança en una 

aparent comunicació oficial 

electrònica, normalment un 

correu electrònic, per adqui-

rir informació confidencial de 

forma fraudulenta.

-Groming: pràctica a través 

de la qual un adult, valent-se 

d’una identitat falsa, es gua-

nya la confiança d’un menor 

amb un propòsit sexual.

-Sexting: intercanvi de fo-

tografies o vídeos amb con-

tingut eròtic entre  joves que 

poden arribar a distribuir-se a 

la xarxa, causant danys psico-

lògics importants.

-Ciberbullying: assetjament 

escolar entre menors a través 

d’Internet.

-Trollear: enviar missatge 

provocador, amb la intenció 

principal de molestar o gene-

rar una resposta emocional 

negativa, publicat a les xarxes 

socials.

Aspectes positius d’Internet

Internet és una eina magnífi-

ca per transmetre idees amb 

rapidesa i mantenir contactes 

amb persones de tot el món. 

És una gran plataforma per a 

la creativitat i el treball i tam-

bé per buscar-hi ocupació. 

Així mateix existeixen molts 

recursos educatius gratuïts a 

la xarxa per a famílies i pro-

fessorat. Els mateixos usuaris 

han pactat  normes per fer un 

bon ús de la xarxa. 

NETIQUETA (és una adaptació de les regles de conducta del món real al virtual)

Regla 1: Mai no hem d’oblidar que la persona que llegeix el missatge és un altre ésser 
humà amb sentiments a qui podem ferir.
Regla 2: Hem de seguir els mateixos estàndards de comportament en línia que els 
que seguim  en la vida real.
Regla 3: Hem d’escriure en lletra minúscula, perquè fer-ho en majúscula es considera 
que estem cridant i, a més, dificulta la lectura.
Regla 4: Hem de respectar el temps i l’amplada de banda d’altres persones.
Regla 5: Hem de mostrar el costat bo de nosaltres  mateixos mentre estiguem en línia.
Regla 6: Hem de compartir els nostres coneixements amb la comunitat.
Regla 7: Hem d’ajudar  a mantenir els debats en un ambient sa i educatiu.
Regla 8: Hem de respectar la privadesa de les altres persones.
Regla 9: No hem d’abusar del nostre poder o dels avantatges que puguem  tenir.
Regla 10: Hem d’excusar els errors dels altres. Cal que comprenguem els errors dels 
altres, igual que esperem que els altres comprenguin els nostres.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA PER LA BIBLIOTECA: 
-VULL UN MÒBIL! , DE M. LOURDES FÈRRIZ
-EDUCAR EN LA REALIDAD, DE CATHERINE L’ECUYER
-LOS NIÑOS E INTERNET, DE JOHN LENARDON

Propera trobada del grup de debat educatiu: 
Dijous 9 de març, 17.30 h a l’Escola Sagrada Família
Tema: El respecte amb visió de gènere. Coeducació
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La Cursa Popular de la Llagosta 
se celebrarà el dia 9 d’abril

Les inscripcions per participar 

en la 30a edició de la Cursa Els 

10 de la Llagosta s’han de fer 

online mitjançat un apartat 

específic que hi ha al web de 

l’Ajuntament de la Llagosta 

(www.llagosta.cat). El preu de 

la inscripció per a la cursa de 

cinc quilòmetres és d’11 euros 

i per a la de deu, de 14. En els 

dos casos amb el xip inclòs. 

El període d’inscripció estarà 

obert fins al 4 d’abril o fins 

que s’arribi als 900 apuntats 

entre les dues curses. Tots 

els participants rebran com 

a regal la bossa del corredor 

amb diferents obsequis. 

En aquesta ocasió, el circuit 

serà de cinc quilòmetres. Així, 

els participants completaran 

una o dues voltes en funció 

de la cursa a la qual s’hagin 

inscrit.

La sortida i l’arribada estaran 

situades al carrer de l’Estació, 

a prop del Centre de Formació 

de Persones Adultes. La cursa 

començarà a les deu del 

matí. L’Escola Joan Maragall 

es farà servir com a centre 

d’operacions de la cursa, 

mentre que els participants 

que vulguin dutxar-se hauran 

d’anar al Pavelló Antonio 

García Robledo.  

Les minicurses començaran 

a les 9.15 hores. Hi haurà 

una prova de 400 metres per 

a infants nascuts del 2010 al 

2013; de 1.000 metres per als 

anys 2006-2009, i de 1.500 

metres per als anys 2002-

2005. Els joves atletes es 

podran inscriure també per 

internet al web municipal o 

presencialment al Forn de Pa 

Ribes, situat a l’avingunda del 

L’Ajuntament ha assumit l’organització de la Cur- l’esgotament de les persones responsables i la man-

any, com a novetat, hi haurà la possibilitar de córrer 

Un moment de la Cursa Popular de l’any passat. 

ATLETISME

Bocanegra 
guanya la Copa 
d’Espanya

L’atleta local Sonia Boca-

negra ha guanyat la Copa 

d’Espanya de clubs veterans 

en pista coberta amb el Bar-

celona Atletisme femení. El 

campionat va reunir l’11 de 

febrer a Antequera (Màlaga) 

els millors clubs estatals d’at-

letisme.

Bocanegra inicia la tercera 

temporada amb el club bar-

celoní penjant-se l’or estatal. 

L’atleta llagostenca només 

va participar en la prova del 

relleu 4x200 metres llisos, 

perquè encara arrossega 

molèsties físiques. “Per pri-

mer cop sóc campiona de la 

Copa d’Espanya de veterans 

i és un autèntic plaer. Fa tres 

anys que vaig vincular-me 

amb el Barcelona Atletisme 

i va ser per viure experièn-

cies com aquesta”, destaca la 

llagostenca. El Barcelona At-

letisme femení va guanyar el 

títol estatal amb un total de 

69 punts entre les deu proves 

del campionat. El podi es va 

completar amb el segon lloc 

de l’Avinent Manresa, amb 

62 punts, i el tercer del Du-

rango Kirol Taldea, amb 56.

Campionat de Catalunya

L’atletisme llagostenc va su-

mar quatre medalles al Cam-

pionat de Catalunya de Vete-

rans en pista coberta celebrat 

el dia 26. Sonia Bocanegra 

va quedar primera en els 60 

metres llisos (8’’46). L’atleta 

llagostenca es va lesionar en 

finalitzar la prova i ja no va 

poder competir als 200 me-

tres llisos. 

Raúl Gracia va quedar segon 

en salt de llargada, amb 5,21 

metres. Gracia va fer només 

dos salts, ja que li va fa fallar 

una mica el genoll i no va vo-

ler forçar més per evitar una 

lesió. Al salt d’alçada va su-

mar un bronze amb 1,53 me-

tres. Maribel Íñiguez va que-

dar tercera als 800 metres, 

amb una marca de 3:14.95. 

Íñiguez també va córrer els 

60 metres llisos, aconseguint 

un vuitè lloc. - J.L. Rodríguez 

/ X. Herrero 

Primer de Maig de la Llagosta. 

El màxim d’inscrits serà de 

200. 

L’Ajuntament de la Llagosta 

va començar a organitzar la 

Cursa Popular a la dècada 

dels 80. A partir de l’any 2004, 

coincidint amb la 17a edició, el 

Club Esportiu Fondistes de la 

Llagosta es va fer càrrec de la 

competició amb l’estreta col-

laboració del Consistori. Ara, 

l’entitat assegura que no pot 

continuar amb l’organització 

de la prova, que suposa un 

esforç molt important. 

“Quan el Club Esportiu 

Fondistes ens va comunicar 

la seva decisió, ens vam 

moure perquè no podíem 

deixar perdre un dels 

esdeveniments esportius més 

importants de la Llagosta”, ha 

explicat el regidor d’Esports de 

l’Ajuntament, Jordi Jiménez, 

que durant uns anys va ser 

president del CE Fondistes de 

la Llagosta. Jiménez confia 

que la Cursa Popular de la 

Llagosta continuï sent un 

èxit i ha agraït la tasca que 

ha desenvolupat durant els 

darrers anys tot el personal del 

Club Esportiu Fondistes de la 

Llagosta. - Juanjo Cintas 

L’Ajuntament 
assumeix aquest any 
l’organització de la 
competició

Hi haurà la possibilitat 
d’inscriure’s a 
una cursa de cinc 
quilòmetres

LA CURSA DELS GEGANTS, EL 20 DE MAIG

La tercera edició de la Cursa 

dels gegants, que organitza 

la Colla Gegantera de la 

Llagosta i que estarà dedicada 

a la Fundació Síndrome 5p-, 

se celebrarà el 20 de maig. 

La plantada dels gegants 

participants tindrà lloc a les 17 

hores al passeig de l’avinguda 

de l’Onze de Setembre. A 

les 17.30 h, començarà una 

cercavila i, a les 18 hores, 

donarà inici la Cursa. 

Ja està confirmada la 

participació dels gegants de la 

Llagosta, Gualba, Vilanova del 

Vallès, Sant Feliu de Codines, 

Sant Feliu de Llobregat, Sant 

Adrià de Besòs i Sant Pere 

de Vilamajor. La Cursa es 

desenvoluparà al carrer de 

l’Estació entre la Font Tot 

Aigua i l’avinguda  del Primer 

de Maig. - 08centvint
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El Club Judo-Karate la Lla-

gosta va aconseguir quatre 

medalles (una de plata i tres 

de bronze) en el Campionat 

de Catalunya de judo infan-

til i cadet, que es va celebrar 

el 4 de febrer al Complex Es-

portiu Municipal El Turó. En 

infantils, Kaisan Molina va 

ser segon en més de 66 qui-

los, mentre que, en cadets, van 

ser bronze Nadia Vidal, en 70 

quilos; Bogdan Ivancea, en 73 

quilos; i Nathan Rico, en 90 

quilos.

Un dels responsables del Club 

Judo-Karate la Llagosta, Juan 

Carlos Cerrudo, ha explicat 

que esperaven alguna medalla 

més, però s’ha mostrat satisfet 

amb els resultats obtinguts. 

En total, 22 esportistes del 

JUDO  EL CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL I CADET ES VA DISPUTAR AL CEM EL TURÓ

Els judokes de la Llagosta 
obtenen quatre medalles

club llagostenc, 10 cadets i 12 

infantils, van prendre part en 

la competició.

Més de 400 esportistes van 

participar en el Campionat 

de Catalunya de judo infantil 

i cadet, organitzat pel Club 

Judo-Karate la Llagosta i la 

Federació Catalana de Judo 

amb la col·laboració de l’Ajun-

tament de la Llagosta. Les gra-

deries del CEM El Turó es van 

omplir durant la celebració de 

la competició. - Juanjo Cintas

Un dels combats de la competició celebrada a la Llagosta

La Concòrdia busca trencar la 

El primer equip del Club De-

portivo la Concòrdia torna a 

la competició aquest cap de 

setmana després de gaudir 

d’una jornada de descans. Les 

d’Iván Beas es desplaçaran a 

Castelldefels amb l’objectiu 

de trencar la ratxa de set par-

tits seguits sense guanyar. La 

Concòrdia no venç des del mes 

de novembre, quan va der-

rotar el Club Natació Caldes. 

Les llagostenques, que sumen 

14 punts, només superen a la 

classificació l’equip de Caldes, 

que té 9 punts i el Faycan, que 

ja fa temps que es va retirar. El 

Castelldefels té 18 punts amb 

un partit més que la Concòr-

dia. En el partit de la primera 

volta, el Castelldefels va gua-

nyar a la Llagosta per 0 a 2.

En el darrer partit, disputat el 

18 de febrer, la Concòrdia va 

perdre amb el Palau per 0 a 

2. Els dos gols els van marcar 

exjugadores del conjunt lla-

gostenc. El 0 a 1 el va fer Anna 

Escribano als 34 segons i el 0 a 

FUTBOL SALA  L’EQUIP QUE ENTRENA IVÁN BEAS NO GUANYA DES DEL MES DE NOVEMBRE
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Marta controla una pilota en el partit contra el Palau.

2, Esther al minut 13. La Con-

còrdia va intentar plantar cara 

al segon classificat, però les vi-

sitants van ser superiors. 

Risc sense premi
Durant la primera part, el Pa-

lau va disposar de més oca-

sions de gol, però no les va 

aprofitar. La Concòrdia es va  

aproximar en algun moment 

amb perill a la porteria visi-

tant, però sense encert de cara 

a gol.

Les llagostenques van arriscar 

molt a la segona part, ja que 

pràcticament des del primer 

moment van jugar amb cinc 

jugadores de pista. El Palau es 

va defensar molt bé i la seva 

portera va evitar que arribés 

cap gol llagostenc. Al minut 

14, Lali no va rematar bé la mi-

llor ocasió de tot el partit per a  

la Concòrdia. Poc abans, Mò-

nica havia evitat el 0 a 3 amb 

una gran intervenció. - Juanjo 

Cintas

HANDBOL

El Joventut Handbol suma 
dues victòries seguides
El sènior masculí del Joven-

tut Handbol la Llagosta ja 

no és el cuer del grup A de 

la Segona Catalana. L’equip 

que entrena Xavi Canalejas 

ha sumat dos triomfs seguits 

i ara és antepenúltim amb 12 

punts. La jornada passada va 

guanyar a la pista del Gavà 

B per 28 a 34 amb una gran 

segona part i l’anterior va 

derrotar el Valldoreix per 30 

a 23. Diumenge, rebrà la vi-

sita del Sants UBAE, que és 

el cuer amb vuit punts, en un 

partit vital. - J.C. 

HANDBOL

a la pista del segon 

El sènior de l’Handbol 

Club Vallag es desplaçarà 

aquest cap de setmana a la 

pista del segon classificat 

del grup A de la Tercera 

Catalana, el Sant Martí 

Adrianenc C. Els de Pedro 

Iglesias vénen de guanyar 

el cap de setmana passat 

per 36 a 30 el Sant Llorenç-

Sant Feliu de Llobregat B, 

que ocupa l’antepenúltima 

posició. El Vallag està fent 

Xavi Canalejas.

una temporada molt bona i 

ara mateix és quart amb 26 

punts, empatat amb el tercer, 

el Sant Esteve de Palautordera 

B. El líder és el Sant Cugat C 

amb 28 punts, seguit del Sant 

Martí Adrianenc C amb 27. 

Els de la Llagosta han jugat ja 

divuit partits, dels quals n’han 

guanyat tretze i només n’han 

perdut cinc. El seu proper 

repte és sumar un nou triomf 

aquesta jornada. - J.C.

JUDO

Pluja de medalles del Club Judo-Karate la Llagosta a la Copa 

de Catalunya de judo benjamí i aleví. El Club Judo-Karate la 

Llagosta va aconseguir 45 medalles a la Copa de Catalunya de 

judo entre les categories benjamí i aleví. La competició va te-

nir lloc el 18 de febrer a Coma-ruga i van participar una cin-

quantena d’infants del club llagostenc. En categoria benjamí, 

el Club Judo-Karate va guanyar quatre medalles d’or; tretze de 

plata; i deu de bronze; mentre que en categoria aleví, va aconse-

guir una d’or; set de plata; i deu de bronze. - J.L.R.B.
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El conjunt sènior A del Fút-

bol Sala Unión Llagostense 

jugarà dissabte a casa contra 

el Montsant Sala5. Els dos 

equips estan situats a la part 

alta de la classificació a la Na-

cional Catalana. Els de la Lla-

gosta són líders amb 37 punts, 

mentre que el Montsant Sala5 

és el tercer classificat amb 32 

punts i dos partits menys. El 

Tiana és segon amb 34 punts.

Els llagostencs van guanyar el 

darrer partit que van jugar, el 

18 de febrer, a la pista del Por-

queres (1-3). Els de José Ma-

nuel Poyato van fer un partit 

molt seriós i van ser superiors 

als seus rivals. 

Carlos Álvarez va marcar el 

0 a 1 en el darrer tram de la 

primera part. El Porqueres va 

empatar, amb sort, al comen-

çament de la segona part, però 

el FS Unión Llagostense va 

reaccionar amb dos gols, un 

de Carlos Núñez i un altre de 

Marc Fábregas. 

FUTBOL SALA   ELS LLAGOSTENCS REBRAN DISSABTE LA VISITA DEL MONTSANT SALA5

El sènior A del FS Unión 
Llagostense, líder en solitari

El conjunt amateur del Club 

Esportiu la Llagosta s’ha situat 

en segona posició al grup 8 de 

la Quarta Catalana després de 

guanyar el 18 de febrer per 0 a 

4 al camp del Santa Perpètua 

B. Els llagostencs sumen 40 

punts, dos més que el Lliçà 

d’Amunt, que la jornada an te-

rior va descansar. El líder des-

ta cat és l’Athletic Rubí amb 50 

punts. 

Victòria còmoda
Contra el Santa Perpètua B, 

Raduta va aconseguir el 0 a 1 

al minut 15. Tot just abans del 

descans, Domingo Romero va 

marcar el 0 a 2. A la segona 

part, els perpetuencs es van 

fer el 0 a 3 en pròpia porta. 

Raduta va establir el definitiu 

0 a 4 al minut 78. Diumenge, 

la Llagosta rebrà la visita del 

Martorelles.

D’altra banda, el CE la Llagosta 

participa en el projecte pioner 

de futbol formatiu +Kesport!, 

que han impulsat la Secretaria 

General de l’Esport i la Fede-

ració Catalana de Futbol. La 

campanya neix amb l’objectiu 

d’aplicar mètodes pedagògics 

al futbol formatiu per incul-

car bons hàbits i l’entitat de 

futbol llagostenca ha estat un 

dels 72 clubs catalans escollits. 

Al Joan Gelabert s’apliquen els 

nous coneixements des de l’oc-

tubre del 2016, tot i que el pro-

jecte es va presentar a princi-

pis de febrer. “El delegat de la 

Federació Catalana al Vallès 

Orien tal va considerar que el 

club podia donar el perfil per 

posar en marxa el nou pro-

jecte i ens ho va comunicar”, 

explica el coordinador de fut-

bol 7 del club, Humberto Ve-

lasco. - J.L.R.B. / J.C.

La jornada anterior, els de la 

nostra localitat havien gua-

nyat el Castellví per 3 a 2 en un 

partit molt disputat i igualat. 

David Martín i Marc Fábregas 

(2) van fer els gols del conjunt 

llagostenc. - Juanjo Cintas

FUTBOL
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David Soria, en una acció d’atac en el partit contra el Castellví.

El Club Deportivo Viejas 

Glorias es desplaçarà el pro-

per cap de setmana al camp 

del Molinos B. Els llagos-

tencs passen per un moment 

complicat, ja que en les tres 

darreres jornades han perdut 

dos partits i n’han empatat 

un altre. Precisament, el 18 

de febrer van empatar a casa 

(3-3) contra el Cirera.

Quart classificat

El Viejas Glorias és el quart 

classificat a la Cinquena Di-

visió amb 44 punts. El líder 

és el Mataronesa amb 55; se-

guit del Sant Celoni amb 49 i 

del Cirera amb 46. El proper 

rival del conjunt llagostenc 

ocupa la setena posició amb 

31 punts. Abans d’empatar 

contra el Cirera, el Viejas 

Garri, capità del Viejas Glorias.

FUTBOL

El CE la Llagosta se situa 
en segona posició

contra el Molinos B

Glorias havia caigut a casa 

contra el líder per 2 a 3 en un 

partit força igualat i en el qual 

van ser decisives lesions d’al-

guns jugadors locals. Al camp 

del Sant Celoni va perdre con-

tra el segon classificat per un 

clar 3 a 0. - J.C.
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Març

DATES DE PREINSCRIPCIÓ ALS 

CENTRES EDUCATIUS. Segon 

Cicle d’Educació Infantil, Primària i 

Secundària Obligatòria. Del 23 de 

març al 4 d’abril.

TALLERS AL CARRER. L’Escola Gil-

pe organitza tot un seguit de tallers 

per celebrar els seus 50 anys: ro-

bòtica, manualitats, maquillatge,... 

També hi haurà una xocolatada. 4 

de març, d’11 a 13.30 h, davant de 

l’escola.

EXPOSICIÓ DE L’ENSENYAMENT I 

EXPOSICIÓ FIRA GUIA’T. Del 27 al 

30 de març, de dilluns a dijous de 17 

a 20 h, i dimecres de 10 a 13 h. L’ex-

posició té com a objectiu principal 

facilitar la transició de la joventut de 

la Llagosta en el seu recorregut aca-

dèmic i el seu accés a la formació en 

tots els nivells educatius. Regidoria 

de Joventut i Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. Can Pelegrí .

3 l divendres
CONFERÈNCIA. Ser avi i àvia al segle 
XXI, a càrrec de Maria Jesús Comella, 

mestra, psicòloga i professora de la 

UAB. Centre de Formació d’Adults. A 

les 18 h, al Centre Cultural. 

III TALLER DE DJ. El taller es de-

senvoluparà tots els divendres del 

mes de març. Inscripcions al correu 

electrònic vinilosasoc@hotmail.

com, indicant nom, adreça i correu 

elec trònic. Associació de DJs de la 

Llagosta VIPS. A les 18 h, al Centre 

Cultural.

4  l dissabte

6È TORNEIG D’ESCACS. Per a 

infants de P5 i Primària. Inscripcions 

al correu electrònic  escacsgilpe@

gmail.com. AMPA Escola Gilpe 

i Escola Gilpe. D’11 a 13.30 h, a 

l’Escola Gilpe.

7 l dimarts

REUNIÓ COMISSIÓ FESTA MAJOR 

2017. A les 19 h, a Can Pelegrí.

9  l dijous

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU. El 
respecte amb visió de gènere. Coedu-
cació. A les 17.30 h, a l’Escola Sagra-

da Família. 

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 

10  l divendres

CAPTACIÓ DE SANG. De 16.30 a 

19.30 h, a l’Escola Gilpe

12 l diumenge

CELEBRACIÓ DEL DIA D’ANDA-

LUSIA. 10.15 h. Cercavila pels car-

rers de la Llagosta,   sortida des del 

Centre Cultural. 10.30 h.  Hissada de 

banderes als pals de l’Ajuntament. 

11.30 h.  Actuacions diverses al Cen-

tre Cultural. Casa de Andalucía de la 

Llagosta.

X TROBADA DE JOVES JUDOKES 

DE LA LLAGOSTA. AMPA Escola 

Les Planes. De 9 a 13 h, al CEM El 

Turó.

14 l dimarts

MOSTRA DE LLENGUATGES. Es-

cola Municipal de Música. A les 

18.30 h, al Centre Cultural.

15 l dimecres

PASSEJADA GENT GRAN. Sortida 

a Barberà del Vallès. Nova sortida 

del Cicle de passejades per a la gent 

gran que ofereixen l’Ajuntament de 

la Llagosta i la Diputació de Barce-

lona. Inscripcions al Casal d’Avis. Tot 

el dia.

PRESENTACIÓ 26A EDICIÓ DEL 

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA. 

L’Oficina de Català de Llagosta 

posa en marxa una nova edició 

del Voluntariat per la Llengua. 

Les persones interessades a ser 

voluntàries o aprenents poden 

passar per l’Oficina, a l’Edifici 

Municipal del passeig del Pintor 

Sert. A les 18.30 h, a Can Pelegrí.

18 l dissabte

25 ANYS DE L’AGRUPACIÓN CUL-

TURAL GALEGA ALBORADA. 
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13.30 h. Dinar popular. 14 h. Parla-

ments i entrega de plaques com-

memoratives. 16.30 h. Actuació del 

grup folklòric gallec Cova da serpe. 

18.30 h. Ball amb orquestra. 20 h. 

Final de l’acte. Agrupación Cultural 

Galega Alborada. Centre Cultural.

19 l diumenge

CAMPANYA SOLIDÀRIA AMB LA 

FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS. 

Taula informativa i solidària. Volats 

De 9 a 14 h, a la plaça d’Antoni Ba-

qué. 

X TORNEIG DE FUTBOL SALA DE 

SANT JOSEP I I TROBADA LES 

PLANES EN FAMÍLIA. Durant la 

jornada es faran activitats esportives 

i lúdiques. A més, hi haurà una 

botifarrada popular per recaptar 

fons per a l’Associació Síndrome CDG 

Espanya. Venda de tiquets a l’AMPA. 

AMPA Escola Les Planes. A partir 

de les 9.30h, a l’Escola Les Planes. 

22 l dimecres

TROBADA AMB L’ALCALDE. Ins-

cripcions al web www.llagosta.cat o 

trucant al telèfon 93 560 39 11 (ex-

tensió 5011) de 8 a 14 h.  A les 16 h, 

a Can Pelegrí.

25 l dissabte

ENTREGA DE TROFEUS DE LA 

17A LLIGA DE DOMINÓ D’ENTI-

TATS DE LA LLAGOSTA. De 10 a 

14.30 h, al passeig del Pintor Sert. 

INTERCANVI CULTURAL CASA 

DE ANDALUCÍA. A les 19 h, al Cen-

tre Cultural.

1 abril l dissabte

SOPAR VOLATS PER LA 

FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS. A 

les 20.30 h, al Centre Cultural.
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Farmàcies 
de guàrdia

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

2 març
CARRERAS ARBAT
3 - 9 març
BOTET NADAL
10 - 16 març
CALVO SÁNCHEZ 
17 - 23 març
CARRERAS ARBAT
24 - 30 març
BOTET NADAL
31 març
CALVO SÁNCHEZ
1 - 6 abril
CALVO SÁNCHEZ

Reunions 
de la PAH

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

Dimecres, dia 8

VIDEOFÒRUM. La bicicleta 
verde, de Haifaa al-Mansour.

A les 16 h

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

A les 18.30 h

Dimecres, dia 15

CLUB DE LECURA. El paraíso 
de Elva. Amb la presència de 

l’autora, Felicidad Ramos.

A les 16 h

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

A les 18.30 h

Dimarts, dia 21

CELEBRACIÓ DEL DIA 

MUNDIAL DE LA POESIA.

Homenatge a la dona. 

Intervenció del Taller de Poesia 

al programa 100 éxitos de 

siempre de Ràdio la Llagosta.

A les 18.30 h

Dimecres, dia 22

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

A les 18.30 h

Dissabte, dia 25

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA.

A càrrec d’Un conte al sac (per a 

infants de 0 a 5 anys).

A les 12 h

Dimecres, dia 29

TALLER. Gestió de les 

emocions: la tristesa, a càrrec 

de Marisol Fernández, terapeuta 

Gestalt.

A les 16 h

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

A les 18.30 h 

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA
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TALLERS (per a informació i inscripcions cal adreçar-se a la 

mateixa Biblioteca)

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.

Fins al 28 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.

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.
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“Cada mes fem 

dos reportatges 

i una entrevista 

relacionats amb els 

discapacitats”

És un llagostenc vinculat a entitats locals. Fa tres 

anys que forma part de l’equip del canal de televisió 

TEBvist (www.teb.org/tebvist), dedicat a visualitzar 

el món de les persones amb diversitat funcional. 

Fem Poble per Xavi Herrero

Joan Roselló Ribó

- Com va sorgir el projecte 

de fer un canal de televisió?

El 2014, el cap de l’empresa on 

estic va estar a l’Argentina a 

veure un grup com nosaltres 

que tenia un projecte de 

televisió. Va venir i va dir “per 

què no fem un projecte igual 

en català?” Ho va comentar i li 

vam dir que sí. Ens va agradar 

molt la idea.

- Quanta gent hi participa?

Som unes trenta persones. 

Quinze d’un taller i quinze 

d’un altre. Funcionem tots 

plegats.

- Què són aquests tallers?

És una cooperativa (TEB). A 

Barcelona tenen dos tallers, 

el de Sant Andreu i el de 

Verdum. Hi ha el STO (Servei 

de Teràpia Ocupacional) i el 

SOI (Servei d’Inserció).

- Com treballeu els 

reportatges?

Primer de tot, el primer 

dimarts de mes, ens reunim 

amb el director, el Josep Maria 

Soro, que és periodista al 3/24 

(de Televisió de Catalunya), i 

fem una pluja d’idees del que 

volem fer durant aquell mes. 

Fem dos reportatges i una 

entrevista que tinguin a veure 

amb els discapacitats. Llavors, 

quan escollim el tema, 

preparem les preguntes. El 

dijous, ens reunim amb les 

monitores del STO i del SOI i 

preparem el que hem quedat 

amb el Josep Maria. 

- Com repartiu les tasques?

Això està definit des del 

principi. A començament de 

temporada decidim que fa 

cadascú. Jo aquest any sóc 

presentador. Si hi ha algun 

reportatge que algú no pot 

fer el que li toca, ens suplim 

els uns als altres.

- Quin és el reportatge dels 

que has fet que més t’ha 

impactat?

El que m’ha impactat més és 

el d’un grup de persones amb 

paràlisi cerebral que cada mes 

van a fer teràpia amb gossos 

pigall, com els dels cecs, fan 

jocs i activitats perquè es 

moguin una mica més.

- I el més divertit?

El més divertit són les pífies 

dels reportatges. Sobretot 

un que vam gravar sobre 

alimentació. Vam estar tastant 

el menjar, ens ho vam passar 

molt bé. 

- Un dels reportatges que 

més visites ha tingut ha 

estat el que tractava sobre 

sexualitat i discapacitat. 

Fins i tot vau participar al 

reportatge que va fer TV3 

sobre el tema. No?

Sí, els de TV3 van fer el 

reportatge Jo també vull 

sexe!, del Sense Ficció. Vam 

sortir uns minuts, no gaire. 

Vaig participar fent unes 

preguntes a una parella, 

l’Àngel i la Laia, que fan molt 

bona parella. Després vam fer 

entrevistes als guionistes. Els 

de TV3 li van posar un altre 

nom al reportatge, nosaltres 

li vam dir Sexe i discapacitat.

- Us esperàveu l’èxit que té 

el canal?

Sí. home i tant. Bé, al principi 

no gaire, perquè és molta 

feina. Però jo sí, perquè és 

molt divertit.

- Això també us permet 

conèixer molts llocs.

Sí, hem gravat molts 

reportatges a Barcelona, 

també a Tàrrega i altres llocs.

- Et consideres una persona 

independent?

Sí, més o menys. Sí, sí. Em 

moc amb tranquil·litat, no 

tinc problemes. No m’han 

d’acompanyar els pares a la 

feina. Hi ha companys a la 

feina que els costa escriure o 

pensar.

- I quin paper juga la teva 

família?

Sobretot donant-me suport 

en les coses que faig. Els meus 

pares m’ensenyen a anar als 

llocs i després vaig i torno sol 

a la feina, a l’esplai,... Només 

m’han d’acompanyar a algun 

lloc nou que no conec. 

- Quines altres activitats 

fas?

Els caps de setmana vaig a 

l’esplai de l’ACELL (Federació 

Catalana d’Esports per a 

Persones amb Discapacitat 

Intel·lectual – ACELL). Els 

dissabtes a la tarda anem 

al cinema, fem passejades, 

anem a dinar alguna vegada.

- També practiques algun 

esport, no?

Sí, faig natació i tennis taula. 

Participo a la lliga catalana de 

l’ACELL i he guanyat alguna 

vegada. Abans també havia 

fet futbol sala.

- I a la Llagosta participes 

en alguna entitat?

Sí, formo part dels Sangrinaris. 

També faig coses amb els 

geganters, però vaig quan 

puc. Havia estat també 

monitor del Racó d’Esplai i 

havia participat al grup de 

joves de la Parròquia de Sant 

Josep.

“Em considero 

bastant 

independent, 

em moc amb 

tranquil·litat ”

“El director és 

Josep Maria 

Soro, periodista 

al 3/24” 
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