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L’Ajuntament destina una partida 
del pressupost per a can Baqué

Al capítol d’inversions, es 
destinaran 743.144 euros. En 
aquest apartat, destaquen 
els 200.000 euros previstos 
per a una primera fase de 
rehabilitació de la històrica 
masia de can Baqué, que, 
per primera vegada, tindrà 
una important dotació 
pressupostària per fer treballs 
per reformar-la. 

L’equip de govern municipal va 
presentar un pressupost pensat 
amb l’objectiu d’efectuar 
una gestió responsable dels 
recursos municipals, ges-
tio nant totes les àrees amb 
coherència econòmica, però 
garantint alhora un nivell 
adequat de despeses, incloses 
les inversions necessàries, 
que permeten una correcta 
cobertura de les necessitats de 

El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta va aprovar el 
8 de maig de forma inicial el pressupost municipal 
d’aquest any, que puja als 11.261.420 euros. El 
punt va comptar amb els vots a favor del Partit 
dels Socialistes, Partit Popular, Partit Demòcrata 
i Ciutadans; en contra d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa i amb l’abstenció 
d’Esquerra Republicana. 

la ciutadania i del municipi en 
general. 
“Es potencien les partides 
d’ajuda a les persones per tal 
de cobrir situacions com casos 
de pobresa energètica, ajudes 
a famílies monoparentals i 
nombroses, ajudes al lloguer 
o assessorament en la solució 
de problemes relacionats 
amb l’habitatge habitual. 
També s’incrementen les 
partides d’Igualtat amb 
l’ampliació del servei de 
psicologia i assessorament 
legal”, segons va explicar 
la regidora d’Economia i 
Hisenda, Conchi Jiménez. 
En Esports, s’incorpora 
una partida d’uns 36.000 
euros, en compliment de 
les recomanacions del Pla 
de viabilitat de l’empresa 
municipal per cobrir les 
despeses derivades de l’ús 
de les instal·lacions del CEM 
El Turó per part del propi 
Ajuntament o de les escoles i 
entitats del municipi. 
Es manté la línia de treball 
iniciada l’any passat per 

Es dediquen 200.000 
euros a una primera 
fase de rehabilitació
de la històrica masia

al foment de l’ocupació i 
es torna a dotar de nou la 
partida corresponent als plans 
d’ocupació amb uns 112.000 
euros.

Estalvi en despesa política
Un altre dels punts destacats 
del pressupost és que continua 
l’estalvi en despesa política, 
uns 22.000 euros anuals 
respecte al mandat anterior. 
A més, es congelen les 
retribucions dels membres de 
la Corporació amb dedicació 
exclusiva.
En aquest mateix punt del ple, 
es va incloure el pressupost de 
l’empresa municipal Gestió 

Municipal de Sòl i Patrimoni 
amb uns ingressos de 966.300 
euros i unes despeses de 
953.100 euros. El pressupost 
d’aquest any ja incorpora les 
recomanacions del Pla de 
viabilitat aprovat recentment 
per la societat municipal.
El regidor d’ERC, Xavier Cols, 
va dir que estava content amb 
la partida de can Baqué, que 
el bar del Parc Popular no és 
una prioritat i que li hauria 
agradat que el pressupost fos 
participatiu.
El portaveu del grup municipal 
de Cs, Jorge Sabanza, es 
va mostrar d’acord amb el 
pressupost i va destacar les 

partides dedicades a can 
Baqué i al Parc Popular. “Hem 
de buscar subvencions entre 
tots per fer la rehabilitació de 
can Baqué”, va remarcar.
La portaveu del grup 
municipal d’ICV-EUiA, Eva 
Miguel, va criticar que l’equip 
de govern “no ha tingut cap 
voluntat de tirar endavant 
cap de les nostres propostes”. 
ICV-EUiA proposava, entre 
d’altres, reduir la despesa de 
la Festa Major i la regidora 
d’Economia li va explicar que 
la millora de la Festa Major 
formava part del programa 
electoral del seu partit (PSC).

Segueix a la pàgina 4

La masia de can Baqué. 
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POLÍTICA   ES FAN MILLORES EN EQUIPAMENTS I EN DIVERSOS ESPAIS DE LA VIA PÚBLICA

Amb la plantació dels llimo-
ners, l’Ajuntament ha comple-
tat la instal·lació d’uns testos 
gegants a la plaça de Pere IV. 
Aquesta actuació dona res-
posta a una petició veïnal i 
pretén la millora de la convi-
vència. El Consistori recorda 
que les places públiques no 

són espais per jugar a la pi-
lota, ja que, en ocasions, es 
cree n molèsties i, fins i tot, es 
pot causar mal a altres perso-
nes. A la Llagosta, hi ha espais 
destinats a la pràctica de l’es-
port, com les zones del costat 
de la plaça d’Europa i del Parc 
Popular.

VIA PÚBLICA

El Consistori instal·la 
testos gegants a la 
plaça de Pere IV

L’Ajuntament dedicarà 
743.000 euros a inversions

El Consistori invertirà 140.000 
euros per millorar l’eficiència 
energètica i la maquinària del 
gimnàs del Complex Esportiu 
Municipal El Turó. A més, es 
construirà un nou quiosc-bar 
al Parc Popular i es remodela-
rà el seu entorn, una acció per 
a la qual es destinaran 70.000 
euros. El capítol d’inversions 
també contempla altres actua-
cions, com l’adequació de les 
vies públiques (asfaltat i se-
nyalització viària) amb 98.000 
euros, l’adquisició de jocs per 
als parcs infantils (38.750 eu-
ros), l’adequació de la Bibliote-
ca Municipal (19.234 euros), la 
millora de l’enllumenat públic 
(10.000 euros), així com la re-
novació dels llums del Mercat 
Municipal (15.000 euros) i mi-
llores a instal·lacions esporti-
ves (pista del CEM El Turó i 
lluminàries del Camp Muni-
cipal de Futbol Joan Gelabert).

El finançament
Totes les inversions es finança-
ran amb subvencions directes 
o amb crèdits sense interessos 
o subvencionats per la Dipu-
tació de Barcelona. L’alcalde, 
Óscar Sierra, va dir durant el 

A més dels 200.000 euros previstos per a una primera fase de rehabilitació de 
la masia de can Baqué, el pressupost municipal d’aquest any inclou millores al 
CEM El Turó, al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert i a la via pública i la 
construcció d’un nou bar al Parc Popular, entre altres actuacions.  

INVERSIÓ IMPORT
1a. fase rehabilitació masia de can Baqué 200.000 €
CEM El Turó (Millora energètica i maquinària gimnàs) 140.000 €
Quiosc-Bar Parc Popular 70.000 €
Vies públiques (reasfaltat, senyalització...) 98.000 €
Biblioteca (millora energètica i mobiliari) 19.234 €
Mobiliari urbà (bancs, papereres...) 27.200 €
Adquisició jocs infantils per als parcs 38.750 €
Mercat Municipal (adequació enllumenat) 15.000 €
Adequació edificis públics 30.000 €
Sistemes de seguretat en equipaments 11.112 €

Inversions més destacades 2018
Total capítol d’inversions: 743.144 euros

ple que l’equip de govern mu-
nicipal està millorant els car-
rers i els equipaments, “estem 
posant en valor el que és de 
tots”. Sierra va destacar les in-
versions al CEM El Turó, a la 
masia de can Baqué i al Parc 
Popular. 
Durant el ple, també es va 
aprovar, amb les abstencions 
d’ICV-EUiA i ERC, la 
licitació i els plecs de clàusules 
reguladors del contracte per 
a la gestió de l’Escola Bressol 
Municipal Cucutras. Aquest 

curs acaba el contracte 
actual. Està previst autoritzar 
una despesa màxima de 
2.337.935,40 euros entre els 
anys 2018 i 2024 per al nou 
contracte.
Per últim, el Ple també va 
aprovar, amb el vot en con-
tra d’ICV-EUiA i l’abstenció 
d’ERC, una operació de finan-
çament global per un import 
de 900.000 euros, que perme-
trà que els proveïdors puguin 
anticipar el cobrament de les 
seves factures. - 08centvint

Cloenda dels tallers del Casal d’Avis. L’alcalde, Óscar Sierra, 
va presidir el dia 25 de maig el lliurament de diplomes a les 
persones que han participat en els darrers mesos en els tallers 
organitzats pel Casal d’Avis.
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Més de 225 quilos de deixa-
lles, una piscina de càmping, 
una taula de menjador amb 
les seves cadires, mobles de 
dormitori, un ordinador, un 
matalàs, part d’una neve-
ra, roba,… Tot això és el que 
van recollir les prop de quin-
ze persones que van partici-
par el 12 de maig a la jornada 
Fem dissabte, organitzada per 
l’Ajuntament de la Llagosta en 
el marc de la campanya euro-
pea Let’s clean up Europe!

Sacs de cinc quilos
Durant tot el matí, les perso-
nes voluntàries van recórrer 
la riera Seca al seu pas pel 
terme municipal de la Llagos-
ta. Durant el recorregut, van 
anar omplint sacs, d’uns cinc 
quilos, amb plàstics, envasos, 
mànegues, restes de cables 
sense coure i, sobretot, moltes 
tovalloletes humides de WC, 
“un autèntic problema am-
biental”, segons va declarar 
el regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de la Llagos-
ta, Jordi Jiménez, que també 
va participar en la jornada de 
neteja. Jiménez va destacar la 

MEDI AMBIENT   L’ACCIÓ VA COMPTAR AMB UNA QUINZENA DE VOLUNTARIS

Retirats més de 225 quilos 
de deixalles de la riera Seca

bona resposta que ha tingut 
aquest any la crida a participar 
en aquesta campanya. 
Els voluntaris es van reunir 
a la plaça d’Antoni Baqué. El 
llagostenc José Luis Mediavi-
lla, que també forma part del 
grup de persones de la nostra 
localitat vinculat al projecte 
Viu la Riera, es va encarregar 
d’explicar quina era la situa-
ció mediambiental de l’entorn 
fluvial de la Llagosta. Media-
villa considera que cal recupe-
rar per a la ciutadania aquests 
espais naturals.

L’alcalde, Óscar Sierra, va par-
ticipar el 18 de maig en una ter-
túlia amb estudiants de quart 
d’ESO del Centre de Secun-
dària Balmes. Els estudian ts 
van parlar sobre diversos te-
mes. Els joves d’aquest centre 
educatiu van demanar alguna 
activitat més adreçada a ells 
durant la Festa Major de la 
Llagosta. L’alcalde els va ani-
mar a participar en la Comis-
sió de Festa Major per propo-
sar aquelles activitats que més 
els interessin. Altres temes que 
van sorgir van ser la dificultat 
de l’aparcament a la nostra lo-
calitat i la seguretat ciutadana. 
Els escolars van voler saber 

L’alcalde manté una tertúlia amb 
l’alumnat de 4t d’ESO de la Balmes

ENSENYAMENT    LA TROBADA VA TENIR LLOC EL 18 DE MAIG AL CENTRE EDUCATIU

quin és el futur de can Baqué. 
Sierra els va explicar que la in-
tenció de l’equip de govern és 
obrir un procés per conèixer 
quina és l’opinió de la ciutada-

nia. Óscar Sierra va estar par-
lant amb l’alumnat de quart 
d’ESO del Centre de Secun-
dària Balmes durant una hora 
i mitja. - Xavi Herrero

L’alcalde, durant la trobada al Centre de Secundària Balmes. 

Algunes de les persones que van participar en la neteja.

El servei municipal de re-
collida d’escombraries es va 
encarregar de retirar tots els 
elements voluminosos i els 
sacs amb els més de 225 quilos 
d’escombraries resultants de la 
neteja de la riera Seca.
D’altra banda, la Policia Local 
va detectar el 9 de maig un 
nou abocament de residus a la 
zona de can Donadéu. Encara 
s’està en procés d’investigació 
per esbrinar l’autor o autors 
d’aquesta falta i emprendre 
les accions oportunes. - Xavi 
Herrero
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ENSENYAMENT

Els alumnes de quart de l’Escola Les Planes van rebre el 9 de 
maig al seu col·legi el 08centvint del mes de maig en el qual 
apareix una notícia sobre la visita que van fer el dia 9 d’abril a 
l’Ajuntament de la Llagosta. L’alcalde, Óscar Sierra, va ser qui els 
va lliurar els exemplars de la publicació municipal.

En marxa la 
Mostra de 
Turisme Juvenil

L’Ajuntament de la Llagosta, 
mitjançant el Servei d’In-
formació Juvenil, ha posat 
en marxa una nova edició 
de la Mostra de Turisme Ju-
venil. Les persones interes-
sades podran visitar-la fins 
al 19 de juliol a Can Pelegrí 
de dilluns a dijous de les 17 a 
les 20 h i els dimecres de les 
10 a les 13 h. A la Mostra es 
poden trobar, entre d’altres,  
guies de viatges i mapes. 

JOVENTUT

L’alumnat de quart curs de Primària de l’Escola Joan Maragall 
va participar el 14 de maig en l’activitat consistent en la visita 
a diverses dependències de l’Ajuntament de la Llagosta. Els jo-
ves estudiants, acompanyats d’algunes de les seves professores, 
van rebre explicacions de tècnics municipals a l’Arxiu i a l’àrea 
de Serveis Tècnics. A més, van ser atesos per l’alcalde, Óscar 
Sierra, i el regidor de Via Pública i Serveis Municipals, entre 
d’altres, Jordi Jiménez. La visita va finalitzar al Saló de plens 
de l’Ajuntament, on els estudiants van poder fer preguntes a 
l’alcalde. Aquesta ha estat la darrera visita del curs d’alumnat 
de quart de Primària a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament de la Llagosta 
vol que la Generalitat auto-
ritzi al més aviat possible la 
instal·lació d’una nova parada 
d’autobús al terme municipal 
de Montcada i Reixac, però 
més a prop de la nostra loca-
litat. El Consistori vol facilitar 
així als usuaris de la Llagos-
ta de la línia de Sagalés l’ús 
d’aquest servei sense haver-se 
de desplaçar a la parada que 
hi ha actualment al costat del 
McDona ld’s.

Reunió a Barcelona
L’alcalde, Óscar Sierra, i el 
regidor de Mobilitat i Trans-
ports, Jordi Jiménez, es van 

MOBILITAT  S’ACORDA UNA REUNIÓ URGENT AMB LA GENERALITAT SOBRE LA SEVA UBICACIÓ

L’Ajuntament insisteix en 
la nova parada d’autobús

reunir el 23 de maig a Barcelo-
na amb el subdirector general 
de Transport Públic i Mobi-
litat de la Generalitat, Benja-
mín Cubillo, per parlar sobre 
la solució a aquesta situa ció. 
Aquest departament de la 
Generalitat, l’Ajuntament de 
Montcada i l’empresa Sagalés, 
així com el Consistori llagos-
tenc, estan d’acord amb la 
crea ció d’una nova parada, a la 
zona de Can Milans, a prop de 
la nostra població. No obstant 
això, un altre departament 
de la Generalitat, la Direcció 
General d’Infraestructures 
de Mobilitat, considera que la 
nova parada no pot estar al 

CULTURA

Festa gallega, 
els dies 8, 9 i 10 
de juny

L’Agrupación Cultural Ga-
lega Alborada celebrarà en-
tre el 8 i el 10 de juny la XXI 
Festa Galega. Les activitats 
tindran lloc al Parc Popular. 
Durant els tres dies, les per-
sones que s’apropin a aquesta 
zona gaudiran d’espectacles 
musicals i d’actuacions de 
grups regionals, entre d’al-
tres. - J.C. 

CULTURA

Fira de Sant Ponç. El passeig de l’avinguda de l’Onze de Setem-
bre va acollir els dies 19 i 20 de maig la celebració d’una nova 
edició de la Fira de Sant Ponç de la Llagosta. Un grup de parades 
d’artesania, productes d’alimentació i plantes remeieres, entre 
d’altres, es van instal·lar en aquest espai. 

costat de la carretera per una 
qüestió de seguretat viària i 
proposa que estigui ubicada 
a la zona de l’aparcament de 
l’empresa Valentine. La Di-
recció de Transport Públic de 
la Generalitat no està d’acord 
amb aquesta proposta, ja que 
suposaria una desviació del 
recorregut.
Davant d’aquesta situació, en 
la trobada del dia 23, es va 
acordar fer una reunió urgent 
entre representants dels dos 
departaments de la Generali-
tat i l’Ajuntament de la Llagos-
ta per decidir sobre el terreny 
la millor ubicació de la nova 
parada. - 08centvint

ENSENYAMENT

08centvint  I  Juny 2018

Alumnes de l’Escola 
Joan Maragall van visitar 
l’Ajuntament
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Un moment de la xerrada amb l’alcalde al Casal d’Avis. 

L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, va mantenir el 9 
de maig una trobada amb una 
cinquantena de socis i sòcies 
del Casal d’Avis. Els partici-
pants van poder fer pregun-
tes a l’alcalde sobre les seves 
principals preocupacions.   
Du rant la trobada, l’alcalde 
va explicar que properament 
es farà l’obra de reforma de 
la plaça de Catalunya i que 
també es realitzaran millores 
en diversos parcs infantils.   

Centre de dia
Óscar Sierra també va des-
tacar que la seva intenció és 
que l’actual ambulatori pas-
si a ser un centre de dia per 
a la gent gran, quan aquest 
edifici quedi buit per la po-
sada en marxa del nou Cen-
tre d’Assistència Primària. 
Una usuària va demanar que 
el bar del Casal d’Avis obri 
també els diumenges i l’alcal-
de li va assegurar que s’estu-
diarà alguna alternativa, com 
ara la instal·lació d’alguna mà-

PARTICIPACIÓ CIUTADANA  UNA CINQUANTENA DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN L’ACTE

L’alcalde va mantenir una 
trobada al Casal d’Avis

SOLIDARITAT

Festival de la Diversitat. El Centre Cultural va acollir el 6 de 
maig el Festival de la Diversitat, organitzat pels Saltats. L’ac-
te va servir per recaptar diners per a Aspayfacos, l’entitat que 
aplega a persones amb diversitat funcional de la Llagosta i als 
seus familiars.

L’Ajuntament ha repintat al-
guns passos de vianants de 
la nostra localitat. Concreta-
ment, els situats als carrers de 
Santa Teresa i de Sant Miquel 
i a les cruïlles d’aquests amb 
els carrers d’Anselm Clavé, 
Brutau i Sant Miquel i qua-
tre del  passeig de Joan Miró. 
A més, s’ha repintat les pla-
ces d’aparcament del carrer 

L’Ajuntament repinta 
passos de vianants

de la Riera Seca, a l’alçada 
del Camp Municipal de Fut-
bol Joan Gelabert i del Pave-
lló Antonio García Robledo. 
La pintura utilitzada per als 
passos de vianants, que és an-
tilliscant, té una major dura-
bilitat que la que s’aplica habi-
tualment amb compressor. El 
pressupost d’aquesta actuació 
era de 2.968,75 euros. - X.H.

Sol·licituds 
d’ajuts de 
menjador escolar

Fins al 8 de juny es poden 
presentar sol·licituds per 
gaudir el proper curs 2018-
2019 d’ajuts per al menjador 
escolar. Les persones inte-
ressades han de lliurar les 
instàncies a l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadana, situada a 
l’edifici de l’Ajuntament de la 
plaça d’Antoni Baqué. El trà-
mit està adreçat a alumnes 
empadronats a la Llagosta, 
matriculats en escoles sos-
tingudes amb fons públics i 
que es trobin en una especial 
situació familiar amb neces-
sitats socials i/o econòmi-
ques. Per concedir les beques 
per al menjador escolar, es 
tenen en consideració dife-
rents barems. - 08centvint

ENSENYAMENT

quina expenedora de begudes.  
Un altre veí va proposar que es 
millori la seguretat viària en el 
camí situat al costat de la riera 
Seca que dona accés al Camp 
Municipal de Futbol Joan 
Gelabert i al Pavelló Antonio 
García Robledo venint des 
de l’avinguda del Primer de 
Maig. L’alcalde es va compro-
metre a aplicar alguna solució. 
Els problemes d’incivisme i de 
convivència també van sorgir 
al llarg de la conversa, així 
com el fet que, segons algunes 

de les assistents, circulen mas-
sa cotxes pel centre del muni-
cipi, especialment pel carrer 
de Sant Miquel. L’alcalde va 
avançar la possibilitat que, en 
un futur, algun carrer passi 
a ser només per a vianants.   
Sierra també va recordar la 
feina que porta a terme l’Ajun-
tament per evitar desnona-
ments de famílies a la nostra 
localitat, així com la tasca dels 
Serveis Socials del Consistori 
per ajudar els més necessitats.  
- Juanjo Cintas

CULTURA

Pintura al carrer. L’Escola de Pintura de l’Agrupación Cultu-
ral Casa del Pueblo de la Llagosta va sortir el 12 de maig al 
carrer per tancar el curs. L’alumnat va treure els seus cavallets 
de pintura al passeig de l’avinguda de l’Onze de Setembre per 
mostrar les seves evolucions. L’Escola de Pintura de la Casa del 
Pueblo ha tingut aquest curs 22 alumnes.

GENT GRAN

Cloenda del Cicle de passejades. Una trentena de persones de 
la Llagosta van assistir el 16 de maig a la cloenda del Cicle de 
passejades per a la gent gran, que va tenir lloc a Palau-solità i 
Plegamans. Durant la jornada, es van celebrar diferents activi-
tats. L’alcalde, Óscar Sierra, i la regidora de Gent Gran, Anto-
nia Illescas, hi van anar. 

08centvint  I  Juny 2018
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La seguretat que la moció de 
censura al govern del PP pre-
sentada pel PSOE tirarà enda-
vant va ser el tema central del 
míting celebrat per l’Agrupa-
ció del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) de la Lla-
gosta el dia 27 de maig al Parc 
Popular. L’acte es va emmar-
car en la 6a Festa de la Rosa. 
Als parlaments, també es va 
fer balanç dels tres anys de go-
vern local encapçalat pel PSC.

La situació a Catalunya
A la Festa van assistir Salvador 
Illa, secretari d’Organització 
del PSC; José Antonio Rodrí-
guez, membre de l’executiva 
del PSOE; Jonatan Martínez, 
primer secretari del PSC al 
Vallès Oriental; Antonio Rís-
quez, primer secretari del PSC 
a la Llagosta, i Óscar Sierra, 
alcalde de la nostra localitat. 
Illa va fer referència a la situa-
ció catalana, que conside-
ra “que ha començat amb 
molt mal peu, amb dues 
etiquetes: la de la provisio-
nalitat, autoimposada pel 
President Torra, i la de supe-
ditació a Carles Puigdemont”.  
Per la seva part, José Antonio 
Rodríguez va assegurar que 
calen “els suports necessaris 

POLÍTICA    MÉS DE 350 PERSONES VAN ASSISTIR A L’ACTE DEL PARC POPULAR

El PSC va celebrar la sisena 
edició de la Festa de la Rosa

per tenir un autèntic govern 
del PSOE, no on entri altre 
tipus de gent, serà un go-
vern socialista cent per cent”. 
L’alcalde va fer balanç dels tres 
anys de govern i va assegurar 
que ja han complert amb el 
90% del programa socialis-
ta. Sierra va fer referència “a 
les millores en equipaments 
i a l’espai públic de la Lla-
gosta, renovant els carrers 
i places i, al mateix temps, 
ho fem millorant l’econo-
mia del poble, hem reduït 
a la meitat les obligacions 
de pagament i el període de 
pagament de 160 a 40 dies”. 
Sierr a també va remarcar els 

La Festa de la Rosa.

increments en ajudes socials 
i va avançar que en el darrer 
any de mandat “renovarem 
sis parcs infantils, tindrem el 
quiosc-bar del Parc Popular, 
veurem com canvia la pla-
ça de Catalunya i continua-
rem renovant la Llagosta”. 
L’acte va comptar amb més 
afluència de la prevista i molta 
gent es va quedar sense tiquet 
solidari per a la botifarra-
da. Els socialistes llagostencs 
van vendre les 350 botifarres 
que van preparar. El PSC de 
la Llagosta donarà els diners 
recaptats a l’Associació de Vo-
luntariat Rems per a famílies 
necessitades. - Xavi Herrero

Les Joventuts Socialistes de 
Catalunya (JSC) al Vallès 
Orien tal van reescollir Imanol 
Martín com a primer secreta-
ri al 5è Congrés de Federació 
celebrat el 12 de maig a Lla-
gosta. Els assistents al Con-
grés també van decidir que el 
llagostenc Marc Ruiz sigui el  
nou secretari d’Organització. 
Els joves socialistes vallesans 
van fixar els reptes i els ob-
jectius polítics per als propers 
anys. L’alcalde es va encarre-
gar d’inaugurar el Congrés de 
les JSC a la comarca. - X.H.

POLÍTICA    EL LLAGOSTENC MARC RUIZ, ESCOLLIT SECRETARI D’ORGANITZACIÓ

El 5è Congrés de les JSC al Vallès 
Oriental va tenir lloc a la Llagosta

Marc Ruiz, a la dreta de la imatge.
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CULTURA

L’escriptora Araceli de Luna va 
presentar el 15 de maig a la Bi-
blioteca de la Llagosta la seva 
primera novel·la publicada, 
Más allá de París. L’autora, que 
anteriorment ha via estat veïna 
de la nostra localitat i que en-
cara treballa a la Llagosta, va 
escriure aquest llibre fa 15 anys. 

Araceli de Luna presenta la seva
primera novel·la, Más allá de París

CULTURA

Nanocosmos Teatre va sortir satisfet 
de l’estrena d’Spot al Centre Cultural

La directora de Nanocosmos 
Teatre, Carme Vilar, s’ha 
mostrat molt satisfeta amb les 
representacions que el grup 
llagostenc va fer el cap de set-
mana del 28 i 29 d’abril de 
l’obra Spot. La companyia va 
mig omplir el Centre Cultu-
ral els dos dies que va sortir 
a escena, una entrada bas-
tant considerable, si es té en 
compte que coincidia amb 
el pont del Primer de Maig. 
Segons Vilar, el públic va sor-
tir del Centre Cultural amb 

una molt bona sensació, “hi 
ha gent que ens comentava 
que se li va fer curta l’obra”. 
Nanocosmos porta des del 
mes de setembre treballant 
en Spot, una obra de Carles 
Alberola i Roberto García, 
adaptada per la mateixa Car-
me Vilar. El grup de la nostra 
localitat vol proposar tornar 
a representar-la al mes de se-
tembre. “Són molts mesos as-
sajant per fer només un pa-
rell de representacions”, ha 
comentat Vilar. - X.H.

La colla de diables de la Lla-
gosta Les Llagostes de l’Avern 
organitzarà dissabte, dia 2 de 
juny, la cinquena edició de la 
Trobada de bèsties de foc de 
la nostra localitat. L’activitat 
tindrà lloc en el marc de la 
quarta Mostra d’Entitats Lo-
cals. 
A les 17 hores, es farà al pas-
seig de l’avinguda de l’Onze 
de Setembre la plantada de 
les bèsties de foc que partici-
paran a la trobada. En aques-
ta ocasió, vindran a la nostra 
localitat el Drac Fumera i 
Dragolins de la colla Bada-
lona Bèsties de Foc;  Marta 
de Martorelles de la colla 
Llamps i Trons Diables de 
Martorelles; Ramat d’Ove-
lles de Canovelles i Vibria 

Dissabte, se celebrarà
la cinquena Trobada
de bèsties de foc

CULTURA

Ciril·la de la colla de Diables 
de Canovelles i la garrifera de 
la colla Front Diabòlic de la 
Garriga. 
La Trobada comptarà també 
amb la participació de l’Es-
purna de Les Llagostes de 
l’Avern i la Maru del Mercat 
Municipal. 

Cercavila i exhibició
Les bèsties estaran exposades 
fins a les 20.30 hores. A les 
19 hores, es faran proves de 
foc als nous diables i als que 
vulguin provar a la plaça de 
la Sardana. A les 20.30 hores, 
començarà una cercavila fins 
a la plaça de la Sardana, on, a 
les 21 hores, hi haurà una ex-
hibició de foc de les bèsties. - 
Juanjo Cintas

Els gegants de la Llagosta van animar 
el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1
Els gegants de la Llagos-
ta van estar presents el 13 
de maig al Gran Premi 
d’Espanya de Fórmula 1.  
El Josepet, la Blanqueta, la 
Torradeta, la Mariona i el 
Llago, amb més de 50 mem-
bres de la Colla Gegantera, 
van estar tot el matí a l’espai 
que estrenava el Circuit de 
Barcelona-Catalunya adreçat 
a l’animació infantil i familiar.

L’Ajuntament ha rebut aquest 
any 283.831,89 euros en sub-
vencions de la Diputació.
Aquesta xifra es podria incre-
mentar fins a finals d’any, ja 
que el Consistori ha fet altres 
sol·licituds d’ajuts que encara 
no han estat resoltes. 
Entre els ajuts, destaquen 
22.500 euros per al funcio-
nament de l’Associació de 
Municipis de l’Eix de la Rie-
ra de Caldes i 13.000 per a 

L’AJUNTAMENT HA REBUT AQUEST ANY UNS 285.000 EUROS

Subvencions
de la Diputació

l’administració electrònica. 
També hi ha 9.446 euros per 
al finançament de l’atenció 
psicològica a les dones i fills 
o filles en situació de violèn-
cia masclista. Els parcs infan-
tils també es beneficien de les 
subvencions amb 38.750 eu-
ros que se sumen als 329.400 
atorgats l’any passat i que molt 
aviat l’Ajuntament invertirà 
en una important renovació i 
millora de les zones infantils.

Maricel va 
presentar el
seu darrer disc
Més de 200 persones van 
assistir el 19 de maig a 
la presentació del darrer 
treball discogràfic de la 
cantant llagostenca Maricel 
(Montse García Casado). 
L’acte va tenir lloc al Centre 
Cultural de la Llagosta, on 
Maricel va interpretar els 
deu temes que conformen el 
seu nou disc, Divino bolero. 
La Llagosta Club de Ball va 
organitzar la trobada amb la 
cantant de la nostra localitat, 
que va estar acompanyada 
d’altres músics. Després de 
la presentació, es va fer un 
sopar i, seguidament, hi va 
haver ball i més actuacions.

CULTURA

SOLIDARITAT

Assemblea de 
l’Associació de 
donants de sang
El Centre Cultural de la 
Llagosta va acollir el dia 19 
la 19a assemblea de l’Asso-
ciació de donants de sang 
del Vallès Oriental. La tro-
bada, que es fa cada any en 
un municipi diferent de la 
comarca, va comptar amb 
la participació d’una tren-
tena de delegats vallesans 
de la federació comarcal. 
Un dels punts destacats de 
l’assemblea va ser la xerrada 
que va impartir el doctor Jor-
di Vila, hematòleg del Banc 
de Sang i Teixits de Girona.

La novel·la tracta d’una histò-
ria d’amor que s’ubica a Fran-
ça, concretament, a la ciutat de 
París. Aquesta història també 
conté dosis de misteri entre els 
protagonistes. El llibre es pot 
comprar a un preu de 15 eu-
ros al comerç Autotrònic de la 
Llagosta. - J.L. Rodríguez

08centvint  I  Juny 2018
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COMERÇ     UNA NIT COMERCIAL ANIMARÀ ELS CARRERS DE LA NOSTRA LOCALITAT EL DIA 29 DE JUNY DE LES 20 A LES 24 HORES

L’Associació de Comerciants organitza 
una shopping night a la Llagosta
L’Associació de Comerciants i 
Serveis (ACIS) de la Llagosta 
celebrarà el dia 29 de juny la 
seva primera shopping night. 
Una trentena d’establiments 
participaran en aquesta inicia-
tiva que vol oferir a la ciutada-
nia una nit plena d’activitats 
festives, musicals i de restau-
ració que estaran ambientades 
en una nit tropical. La shop-
ping night permetrà que els 
comerços estiguin oberts fins 
a les dotze de la nit i es farà al 
carrer de l’Estació, a l’avin-
guda de l’Onze de Setembre i 
als passejos de Joan Miró i del 
Pintor Sert.
Aquesta nit de compres a la 
Llagosta estarà amenitzada 
per música en directe a càrre c 

de l’alumnat i el professo-
rat de l’Escola Municipal de 
Música de la nostra localitat. 
L’ACIS també ha preparat, en 
col·laboració amb algunes en-
titats locals, altres propostes, 
com pilates, salsa i jocs, entre 
d’altres activitats. 

Comerços decorats
Els comerços participants 
s’identificaran per una deco-
ració especial. Les botigues 
participants que estiguin més 
allunyades dels carrers que 
acolliran la shopping night 
instal·laran carpes amb els 
seus productes. Els bars i res-
taurants que hi prendran part 
també oferiran productes pre-
parats per a l’ocasió.
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El passeig de l’avinguda de 
l’Onze de Setembre acollirà 
dissabte, dia 2 de juny, la ce-
lebració de la quarta Mostra 
d’Entitats de la Llagosta, or-
ganitzada per l’Ajuntament. 
La jornada es desenvoluparà 
entre les 17 i les 24 hores. Una 
trentena d’entitats mostraran 
a la ciutadania des dels seus 
estands la tasca que porten a 
terme al llarg de l’any. Abans 
de l’inici de la mostra, a les 
16.45 hores, hi haurà una cer-
cavila amb avisos pirotècnics.

Actes diversos
Els assistents podran gaudir 
d’animacions teatrals, tallers, 
exposicions, concurs de pun-
teria d’handbol, reportatge fo-
togràfic, maquillatge, sorteig 
de classes de ball, demostració 
de patinatge, música, màsters 
class, cercavila, tastet d’ins-
truments, gegants i un circuit 
de bàsquet. També, s’hi cele-
brarà la cinquena Trobada de 
bèsties de foc, organitzada per 
les Llagostes de l’Avern. 
De forma paral·lela, a partir 
de les 17.30 hores, tindran lloc 
diverses actuacions a l’escena-
ri. Aspayfacos oferirà teatre 
de la diversitat; l’Asociación 
Rociera Andaluza, actuacions 
dels seus quadres de ball; la 
Llagosta Club de Ball, màsters 
class de salsa, bachata i txa txa 
txa; el Grup de Teatre TELL, 
teatre infantil; l’Agrupación 

Dissabte, dia 2, se celebrarà la 
quarta Mostra d’Entitats Locals

Cultural Galega Alborada, 
una actuació del seu grup de 
cant; el Fórum de Debate Lla-
gostense, l’actuació de María 
Salas; i el Grup de Ball de Gi-
tanes, una mostra de ball de 
gitanes. 
Entre les 19 i les 22 hores, hi 
haurà animació itinerant. Els 
més petits  podran gaudir tam-

Dues imatges de la 3a Mostra d’Entitats.

bé d’un inflable entre les 18 i 
les 21 hores. Els Saltats mun-
taran un servei de bar entre 
les 17 i les 24 hores. La quarta 
edició de la Mostra d’Entitats 
acabarà amb el concert que 
oferirà entre les 22.30 i les 
23.30 hores el grup de rumba 
Alma de Boquerón, format al 
barri de Gràcia de Barcelona.

ENTITATS PARTICIPANTS

CD LA CONCÒRDIA 
FOTO CLUB LA LLAGOSTA

PROTECCIÓ CIVIL
ESPLAI DIJOC

LOTOKOTÓ
ASPAYFACOS

JOVENTUT HANDBOL
GRUP DE TEATRE TELL

LA LLAGOSTA CLUB DE BALL
CLUB BÀSQUET LA LLAGOSTA
LES LLAGOSTES DE L’AVERN

PEÑA MADRIDISTA
PENYA BLAUGRANA

ANIMALETS
ASOCIACIÓN ROCIERA ANDALUZA

EL FAR (SERVEI SOCIAL PROTESTANT)
SALTATS

CLUB PATÍ LA LLAGOSTA
VOLATS

PESSEBRE VIVENT
ESCOLA DE MÚSICA
COLLA GEGANTERA

GRUP DE BALL DE GITANES
FÓRUM DE DEBATE LLAGOSTENSE

GRUP LA MURGA
AGRUPACIÓN CULTURAL GALEGA ALBORADA

VIP’S
RESISTENCIA LITERARIA

ANC
URCAT

SOS CAN VAQUER
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De 17.30 a 17.50 h   Aspayfacos     Teatre de la diversitat

De 18 a 18.20 h  Asociación Rociera  Actuació quadres de ball 

De 18.30 a 18.45 h La Llagosta Club de Ball Màster class de salsa

De 19.20 a 19.50 h Grup de teatre TELL  Teatre infantil

De 20 a 20.20 h Agrupación Galega Alborada  Actuació de la coral 

De 20.30 a 20.45 h La Llagosta Club de Ball Màster class de bachata

De 20.50 a 21.10 h Fórum de Debate Llagostense Actuació de María Salas

De 21.15 a 21.30 h La Llagosta Club de Ball Màster class de txa-txa-txa

De 21.35 a 21.55 h Grup Ball de Gitanes  Mostra de ball de gitanes

De 22.30 a 23.30 h Espectacle musical de cloenda 
 Concert amb Alma de Boquerón

Una ponència d’Oriol Cendra 
va obrir el 26 de maig el pro-
grama d’activitats de la Mos-
tra d’Entitats de la nostra lo-
calitat, que continuarà aquest 
dissabte, 2 de juny, amb la Fira 
d’Entitats. Una vintena de per-
sones, representants d’una de-
sena d’associacions, van par-
ticipar al Mercat d’Idees, un 
espai adreçat principalment a 
entitats de la nostra localitat.
El Mercat d’Idees, que forma 
part de la Mostra d’Entitats, 
va consistir en una xerrada 
d’Oriol Cendra, que és tèc-
nic de cultura i està vinculat 
amb projectes de l’àmbit de 
la cultura popular i la gestió 
associativa. Cendra va posar 
en valor el teixit associatiu i 
el va destacar com un motor 
d’un municipi. “Qualsevol 
entitat que funcioni i que 
tingui ganes de fer coses ja 
és ideal. Totes les entitats te-
nen el seu sentit”, va explicar 
Oriol Cendra, que també va 
destacar alguns dels reptes de 

Actuacions a l’escenari El Mercat d’Idees afronta
els reptes de les entitats

El Saló de plens durant la celebració del Mercat d’Idees. 

Més activitats

les associacions, com ara la 
regeneració, la seva gestió o 
com tenir els socis o membres 
actius: “les entitats són inte-
ressants quan creen capital 
social, quan fan ciutadania. 
I avui dia, potser, hi ha enti-
tats que tenen una tendència 
a ser unipersonals i aquest és 
un altre repte a treballar per 
la vitalitat de la ciutadania”, 
va admetre.

Tret de sortida
El regidor de Participació Ciu-
tadana, Jaume Bonallach, va 
donar el tret de sortida de la 
Mostra d’Entitats. “Avui hem 
fem el tret de sortida de l’àni-
ma de la Mostra d’Entitats 
amb aquest Mercat d’Idees. 
Hem d’intentar fer un pas 
endavant i que totes les asso-
ciacions siguin cada vegada 
més participatives”, va dir 
Bonallach, que va destacar la 
ponència per les seves “idees, 
expectatives, professionalitat 
i experiències”. - J.L.R.B.

De 16.45 a 17 h
Cercavila i avisos pirotècnics,
a càrrec de Lotokotó i les Lla-
gostes de l’Avern

De 17 a 20.30 h
Exposició de bèsties de foc a 
l’av. de l’Onze de Setembre 

De 18 a 21 h
Inflable 
(per a nens de 2 a 9 anys)

De 19 a 22 h
Animació itinerant per la fira

A les 20.30 h
Cercavila (sense foc) de les 
bèsties de foc participants a 

la trobada que organitzen les 
Llagostes de l’Avern 

A les 21 h
Exhibició de foc de les bèsties 
participants, a la plaça de la 
Sardana

De 17 a 24 h
Servei de bar (Saltats)
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Associació de DJ’s de la Llagosta VIPS

LA VEU DEL POBLE
Per què has participat en la 
neteja de la riera Seca?

PILAR PÉREZ MARIBEL GÓMEZ

DAVID VALERO MERCEDES RODRÍGUEZ

MARI CARMEN ESCOZ MARI PAZ OJER FITXA

L’ENTITAT

Any de fundació: 2011
Nombre de membres: 8
Correu electrònic: vinilosasoc@hotmail.com
Instagram: @losvinilos
Facebook: https://www.facebook.com/associaciodjvips/
Twitter: @vinilosasoc 

L’Associació de DJ’s de la 
Llagosta VIPS va fundar-
se l’any 2011 de manera 
ofi cial, però ja funcionava 
des de feia un anys. Un 
grup d’amics i veïns de la 
nostra localitat van aplegar-
se entorn a la música 
electrònica i van decidir que 
aquest estil de música fos un 
tret característic de la nostra 
Festa Major.
Des del 2008, l’entitat 
llagostenca, encara sense 
constituir, va participar fent 
sessions de DJ a la festivitat. 
Des del seu registre ofi cial 
com a entitat, aquesta ha 
estat una part activa a la Festa 
Major i, des de fa un anys, les 
nits de gresca del setembre 
tenen el denominador comú 
de l’Associació de DJ’s de la 
Llagosta VIPS. Les sessions de 
música electrònica a l’espai 
de la Marquesina del Parc 
Popular o a l’escenari del 
Centre Cultural tenen el 
segell de VIPS i són activitats 
ja consolidades per a totes 
les edats. Fins i tot, en els 
darrers anys, ja han posat 
música col·laborant en altres 
activitats, com ara amb la 
colla Sangrinaris. La Festa 
Major és el punt fi nal, i més 
destacat, de VIPS al llarg 
d’un any natural, des de la 

MÚSICA ELECTRÒNICA 

L’entitat ha  
organitzat fa poc 
la quarta edició 
del Taller de DJ

seva existència. Tot i néixer 
per la festivitat, l’entitat ha 
ampliat la seva estructura 
organitzativa i participa en 
altres activitats al llarg de 
l’any amb èxit. Entre els actes 
més rellevants hi ha el Taller 
de DJ, que just ha acabat la 
seva quarta edició amb una 
desena de participants, o el 
programa setmanal a Ràdio 
la Llagosta cada dijous a les 
20.30 h. A més, participen 
en activitats que organitzen 
altres entitats, com 
acostumen a fer amb BTT 
Bikers amb la Bicicletada, 
amb el campionat del Club 
Patí la Llagosta o amb la 

Fira d’Entitats. L’Associació 
de DJ’s de la Llagosta està 
oberta a col·laborant amb 
altres entitats.
Entre els reptes de futur, 
hi ha el fet de continuar 
fent difusió de la música 
electrònica. Un dels projectes 
a curt termini, i que volen 
potenciar és la promoció 
de disposar de cabines 
pròpies per als discjòqueis 
oferint la possibilitat de fer 
sessions en directe, ja siguin 
per un canal Youtube o al 
Facebook. L’entitat disposa 
d’equips professionals, en el 
seu espai al Centre Cultural, 
amb una càmera digital, 
que permet la connexió 
i gravació de sessions en 
directe. A mig termini, VIPS 
té la intenció de posar en 
marxa un segon taller sobre 
producció musical amb 
l’objectiu de donar la base 
sobre com monetitzar un 
treball electrònic. 
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C’s
 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal
PSC

 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

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

Mireia Egea Clotet
Regidora de Salut Pública i Educació

PDeCAT
 gmciu@llagosta.cat / @CiU_LaLlagosta

Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
Ciutadana

PP
 gmpp@llagosta.cat

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

Alberto López Rodríguez, Virginia Jiménez Pueyo, 
Jesús Ríos Santos, Eva Miguel Guerrero i Meritxell 
Carbonell Guerrero

Jorge Sabanza Jiménez i Jorge Sabanza Rodríguez

Xavier Cols Motoso

ERC  gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta
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Any 2003. El Grand Prix del verano (TVE)

El Grand Prix del verano era un programa-concurs en el qual dos 
municipis de la geografia espanyola de menys de 50.000 habitants 
s’enfrontaven en diverses proves de caire festiu, presentat per Ramón 
García, acompanyat per Ohiana Etxebarría.
El dia 23 de juliol de 2003, es va emetre a TVE, el cinquè programa 
de la novena temporada. Els municipis que competien eren Posada 
de Llanes (Astúries) i la Llagosta. Cada municipi tenia un famós que 
exercia de padrí. En el cas de la Llagosta, va ser el cantant David Civera. 
El resultat final va ser de 26 punts a 25 a favor de Posada de Llanes.
Aquell programa va tenir una audiència de 2.852.000 espectadors, un 
27,4% de share.

Fotografia procedent de la col·lecció fotogràfica de l’Arxiu Municipal 
de la Llagosta

08centvint

El 08centvint no es fa responsable de les opinions expressades per la ciutadania, els grups municipals o algun 
col·laborador puntual d’aquest periòdic en els seus articles. En qualsevol cas, els escrits no poden atemptar contra la 
dignitat de les persones. 
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CULTURA

Empieza la recta final de la Legislatura, queda un 
año de mandato, es hora de ver que compromisos 
se han realizado en esta legislatura y podemos decir 
que tenemos cumplido en su mayoría el programa 
electoral, cumpliendo la palabra que dimos a los 
vecinos cuando nos presentamos a las elecciones. 
Mejora de la via pública, mejora de equipamientos 
como el Centro cultural, el Casal d’Avis, el Campo 
de Fútbol, el Pabellón AGR, la renovación de la Calle 
Estación, el párquing de Pedro IV, la rotonda de en-
trada de la C17 y camino al cementerio, mejora de 
la iluminación del municipio, el gosparc, las pistas 
multideportivas... y para este año podremos ver las 
mejoras de asfaltado en toda La Llagosta, la mejora 
de la plaza Cataluña,  y la renovación de 6 parques 
infantiles, Pablo Picasso, Sardana, Cinto Pagès, Al-
calde Serrano y sobre todo una renovación total de 
los juegos infantiles del Parque Popular. Para final de 
legislatura podremos ver como se inician los proyec-
tos de la primera fase de rehabilitación de la masía 
de Can Baqué y el kiosco bar del Parque popular.  Y 
como no podía ser de otra forma, vamos dando pa-
sos firmes para la construcción del nuevo ambulato-
rio donde la Generalitat nos asegura el inicio de las 
obras a mediados del 2020. Una pena que el anterior 
equipo de gobierno no nos haya apoyado en ningu-
na de estas cosas. 

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

CUMPLIMOS NUESTRA PALABRA

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu 
Català

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Les treballadores de l’Escola Bressol Municipal Cucu-
tràs seran subrogades. Per aconseguir aquesta fita 
ha estat determinant l’actuació ràpida i decidida del 
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Esquerra 
Unida i Alternativa. La funció bàsica de l’oposició és 
la de fiscalitzar i controlar el govern, i quan aquest 
no pren la iniciativa o adopta decisions errònies, ac-
tuar amb contundència per redreçar la situació. En 
el ple extraordinari celebrat el 8 de maig el govern 
de dretes de la Llagosta va aprovar el plec de con-
dicions per a la concessió administrativa de l’Escola 
Bressol. Tard i malament com va denunciar ICV-EUIA. 
Tard perquè en casos similars on la nova concessió 
d’aquest servei municipal ha de posar-se en marxa 
al setembre, els plecs van ser aprovats fa mesos – per 
exemple Sabadell al març-, i malament perquè no es 
contemplava la subrogació obligatòria del personal 
per part de la concessionària que guanyés la licita-
ció pública -una situació inèdita-. Per ICV-EUIA les 
prioritats eren: garantir el servei públic amb la major 
qualitat possible, la continuïtat de la plantilla profes-
sional i del model educatiu existent. Sense la pressió 
continua del nostre grup municipal (i també gràcies 
a les al·legacions presentades per CCOO),aquestes 
treballadores tindrien avui el seu lloc en perill. Esta-
rem molt atents per evitar que la incapacitat i desi-
dia del govern provoqui més enrenous.

MOTIUS PER FELICITAR-NOS!
Los presupuestos del 2018 pueden ser electoralis-
tas pero son unos presupuestos de mantenimien-
to como deberían ser todos los años en Parques 
Infantiles, en vía pública como Asfalto, pintura y 
renovación de señales, papeleras, bancos, cuadros 
eléctricos, limpieza de Tags( firmas y garabatos que 
degradan los edificios), en alumbrados con eficien-
cia energética etc..También mejoras en temas socia-
les que son muy importantes para la Llagosta. Pero 
en estos presupuestos no había partida para Can 
Baqué pero sí una partida para hacer un bar en el 
parque popular de 170.000 euros lo cual nos parecía 
una barbaridad, en las negociaciones se puso sobre 
la mesa desglosar esa partida rebajando la partida 
del bar a 70.000 pero preocupados con la licitación 
de este la cual debería ser con las condiciones de 
todos los negocios de la Llagosta, que se recupere 
la inversión y el licitado se haga cargo de todas las 
incidencias que tenga el local, no como nos pasa con 
otras licitaciones que pagamos desde una bombilla 
a un lavavajillas. Y una partida nueva para empezar 
un estudio y  proyecto para empezar a rehabilitar 
Can Baque de 100.000 euros la cual se amplió a 
200.000 lo cual nos parece perfecto y agradecemos, 
siendo uno de nuestros puntos en nuestro programa 
electoral del 2015, de ahí nuestro voto a favor de es-
tos presupuestos.

  PRESUPUESTO 2018

Los autodenominados “partidos del cambio” se 
encuentran en un momento de auge en estos 
momentos. Mediante una campaña que sigue los 
preceptos de la táctica Romanones o “dar duros a tres 
pesetas” algunos partidos, sean naranjas o morados, 
intentan dar lecciones de humildad a la audiencia. 
Transparencia, pluralidad, mano dura o blanda 
según quién escuche… El bombardeo en los medios 
de comunicación resulta frenético y constante. Pero, 
¿qué hay de verdad en todo este mensaje? ¿Es que 
el resto de fuerzas han perdido el norte y ya no 
comulgan con los intereses de la población? Bajo 
nuestro punto de vista, llenarse la boca con lírica y 
palabras vacías de sentido, puede no significar nada 
para un municipio como La Llagosta, que lucha cada 
mañana por levantar la persiana de sus comercios y 
hacer que sus cuentas cuadren. Puede que esto no 
nos lleve a las páginas de los libros de historia y que 
ese reto carezca de épica, pero ¿no es ese el motivo 
por el que uno se mete en política municipal?
Hacen falta grandes dosis de autocrítica, se han 
hecho cosas que requieren de mejora. No obstante, 
seguiremos persistiendo en mejorar y que, al final, 
lo que prevalezca sean los intereses de los y las 
llagostenses. Quizás nos equivocamos, quizás vamos 
a contracorriente, pero no podemos entender la 
política de otra manera. 

CONTRACORRIENTE
Aquest grup municipal no ens ha fet arribar cap 
article en aquesta ocasió. 

Al darrer ple el nostre partit va votar abstenció al 
pressupost 2018 presentat per l’equip de govern 
(PSC-PP-PDCAT), un pressupost què, encara 
que millor que els darrers, encara millorable, tot 
i així, agraïm que per fi s’atenguin les nostres 
reivindicacions, entre d’altres partits i entitats, per 
salvar Can Baqué, veurem quina finalitat tenen els 
200.000€ pressupostats en una primera fase. També 
i per fi, s’incorpora dins el pressupost els comptes 
de la Societat Municipal Sol i Patrimoni, per primer 
cop i en el 3er any de legislatura, i no com venia 
succeint fins ara, contravenint l’article 164.1 de la 
llei d’Hisendes Locals, TRLRHL. També manifestem 
que no estem d’acord amb la segona pròrroga 
forçosa aprovada per aquest equip de govern, per 
a la prestació del servei d’aigua a Sorea, per què la 
segona pròrroga contradiu, l’article 36 del plec de 
condicions del contracte amb Sorea i la mateixa 
providència d’alcaldia emesa pel Sr. Alcalde el febrer 
de 2017, on a tots dos especifica que la pròrroga 
serà per 1 any IMPRORROGABLE. Avançar-vos també 
que presentarem pel proper ple una moció que 
condemna els fets del cas de “La Manada” i que vol 
protegir i garantir els drets de les dones víctimes 
d’agressions sexuals, per la qual cosa necessitarem 
el recolzament de la resta dels grups municipals 
perquè tiri endavant la moció. 

PRESSUPOST 2018
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FUTBOL SALA   EL CONJUNT LLAGOSTENC ES MOSTRA INDIGNAT I QUALIFICA COM A VERGONYOSA LA DECISIÓ HANDBOL

El Joventut
no pot assolir 
l’ascens

El conjunt sènior masculí del 
Joventut Handbol la Llagos-
ta tornarà a jugar la propera 
temporada a la Tercera Ca-
talana. L’equip que entrena 
Marc Puig va perdre elimi-
natòria d’ascens a la Segona 
Catalana contra el Rubí. En 
el partit d’anada, els llagos-
tencs van caure per 24 a 29 
i en el de tornada, per 34 a 
28. Els de la nostra locali-
tat van lluitar fins al final a 
Rubí, però van ser superats 
per un rival que s’ha mostrat 
superior en l’eliminatòria. El 
Joventut Handbol ha fet una 
bona temporada i s’ha que-
dat a les portes de l’ascens. 
D’altra banda, el sènior fe-
mení ha quedat eliminat en 
els quarts de final de la Copa 
Federació. Les llagostenques 
van estar a punt de remun-
tar l’eliminatòria contra el 
Llavaneres-Caldes d’Estrac. 
En el partit d’anada, disputat 
a la Llagosta, van perdre per 
18 a 23 i en el de tornada van 
guanyar per 23 a 27. - J.C.
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La RFEF deixa sense play-off 
d’ascens al CD la Concòrdia

El sorteig per decidir els em-
parellaments per l’ascens 
s’havia de celebrar a les 11 
del matí, però a aquella hora 
encara no hi havia una re-
solució definitiva sobre la 
reclamació del Viexes. Mi-
nuts més tard, es va conèixer 
que l’equip gallec jugaria el 
play-off i es va fer el sorteig. 
 

Les llagostenques s’havien 
classificat en segona posició 
al grup 2 de la Segona Di-
visió espanyola i aspiraven 
a ser un dels dos millors se-
gons, que juntament amb 
els guanyadors dels quatre 
grups d’aquesta categoria ju-
garan el play-off d’ascens. 
En un principi, el conjunt de la 
nostra localitat estava conven-
çut que disputaria la promoció 
d’ascens com a segon millor 
segon, però al grup 4 ha gua-
nyat un filial. Per tant, el se-
gon classificat ha passat a ser 

El Club Deportivo la Concòrdia no jugarà finalment el play-off d’ascens a la Primera Divisió. El Comité 
Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va decidir dimarts poc abans del 
sorteig atendre una reclamació del Viexes Amarelle, que havia quedat tercer en el grup 4, i deixar fora al 
conjunt de la nostra localitat, que denuncia que s’han canviat les normes de competició en el darrer moment. 

Sonia Blanco, pressionant una jugadora de l’Hispànic.

La Concòrdia ha fet 
una gran temporada 
i jugarà la final de la 
Copa Catalunya

el primer i el tercer, el Viexes 
Amarelle, reclamava la sego-
na posició del grup. El Comi-
té Nacional de Fútbol Sala va 
atendre dimarts la petició del 
conjunt gallec, que té un millor 
coeficient que la Concòrdia, i 
que, per tant, jugarà el play-
off com a segon millor segon.  
El club llagostenc està indignat 
amb la decisió de la RFEF, ja 
que assegura que s’ha saltat les 
normes en el darrer moment. 
El CD la Concòrdia considera 
vergonyosa la situació i no veu 
lògic que un equip que ha estat 
tercer al seu grup es classifiqui 
per al play-off per davant d’un 
altre, en aquest cas el conjunt 
llagostenc, que ha estat segon. 

Fins al final
El Club Deportivo la Con-
còrdia, dirigit per Javier Ruiz 
i Iván Beas, ha fet una gran 
temporada. Fins a la darrera 
jornada va tenir opcions de 
guanyar la lliga, tot i que de-
penia del resultat del Palau, 
que finalment ha estat el cam-
pió amb només tres punts més 
que les llagostenques. Al Palau 
juga Estefa Jémez, esportista-
llagostenca. 

La Concòrdia només ha per-
dut dos partits en tota la tem-
porada, però l’única derrota a 
casa, la que va patir en la pe-
núltima jornada contra l’His-
pànic de Torrent, ha estat fi-
nalment decisiva. 
En la darrera jornada, la Con-
còrdia va guanyar a la pista 
del Xaloc d’Alacant i l’Hispà-
nic va caure a casa. Les llagos-
tenques aconseguien la segona 
plaça, que els donava accés al 
play-off fins que va arribar la 
decisió de la Federació. Marc Puig.

La Concòrdia es va classificar  
el 23 de maig per a la final de 
la Copa Catalunya després 
de derrotar en la semifinal 
el Palau per 4 a 2. El partit 
es va jugar al CEM El Turó. 
El Palau es va avançar al minut 
10, però l’equip llagostenc va 
reaccionar molt bé i li va donar 
la volta al marcador amb dos 
gols al minut 14, un de Domi 
i un altre de Cris. Abans del 
descans, Domi va fer el 3 a 1. 
A la segona part, la Concòrdia 
va sentenciar. - Juanj o Cintas



 

 Més

 informació i 

serveis especials

93 560 24 10

SERVEI GRATUÏT DE 

RECOLLIDA DE 
VOLUMINOSOS 
I TRASTOS VELLS
La recollida es fa dilluns i divendres al matí. Cal dipositar els 
residus la nit anterior. 

Quan es fa la recollida?

Els residus s’han de dipositar a la vorera la nit anterior, sense que 
destorbin el pas dels vianants. Els vidres i objectes que puguin ser 
perillosos s’han de protegir. El màxim permès per habitatge és de 4 
voluminosos. Si necessita deixar més residus, cal que avisi trucant al 
telèfon 93 560 24 10. 

On dipositar els residus?

Si no pot guardar els residus fins al dia de la recollida, cal  trucar al 
telèfon 93 560 24 10 per concretar una recollida especial. En aquest 
cas, els residus s’han de deixar a la vorera el dia i hora acordats. El 
servei especial també és gratuït, però haurà d’estar justificat. Està 
prohibit deixar residus a la via pública els dies diferents als de 
recollida. També pot portar els residus a la deixalleria. 

Si no puc esperar al dia de recollida?

La presència no controlada dels coloms a la Llagosta pot 
comportar alguns inconvenients o problemes:                          
 

Poden actuar com a transmissors de diferents malalties.

Els seus excrements tenen un efecte corrosiu elevat, 
ocupen i obstrueixen forats de ventilació d’edificis, 
embruten balconades i finestres, embruten el terra.

Poden provocar al·lèrgies a les persones propenses a tenir-
ne per la contaminació que genera la seva presència.

Com podem col·laborar i ajudar?

Hem d’evitar donar de menjar als coloms en l’espai d’ús 
públic. El fet de no donar-los de menjar ajuda a controlar-
ne l’excés de població. Una població reduïda implica que els 
coloms estiguin més sans i tinguin millor aspecte.

L’Ordenança de promoció i garantia de la 
convivència ciutadana prohibeix donar menjar 
als animals als espais públics. L’incompliment 
d’aquesta ordenança comporta sancions 
econòmiques de 100 a 400 euros.



L’AE Karate-Judo la Llagosta 
aconsegueix 24 medalles
L’AE Karate-Judo la Llagosta 
va guanyar 24 medalles en el 
Campionat de Catalunya ben-
jamí i aleví, que va tenir lloc el 
12 de maig al CEM El Turó. La 
competició va comptar amb 
la participació de prop de 400 
infants i va ser organitzada per 
l’AE Karate-Judo la Llagosta 
amb la col·laboració de la Fe-
deració Catalana de Judo i de 
l’Ajuntament de la Llagosta.
Del club llagostenc, van pren-
dre part un total de 40 infants, 
15 en alevins i 25 en benja-
mins. 

Molt satisfets
L’entitat local va sumar 24 
medalles: dos ors, vuit pla-
tes i 14 bronzes. “Estem molt 
satisfets del nivell ofert pels 
infants del club, però, so-
bretot, molt contents per-
què, independentment del 
resultat, reien en acabar el 
campionat i això vol dir que 
s’ho van passar bé”, explica 
un dels organitzadors, Juan 
Carlos Cerrudo. Sergi Pons, 
també organitzador del cam-
pionat, ha dit que “ha estat un 
treball intens, però, des de la 
Federació Catalana, ens han 
felicitat perquè tot va sor-
tir bé; estem molt satisfets”.
La prova celebrada a la Lla-
gosta ser el darrer campionat 
català de la temporada. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Alguns dels combats disputats al CEM El Turó el 12 de maig.

JUDO  L’ENTITAT VA OBTENIR L’ÈXIT AL CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ I ALEVÍ

Més d’una trentena d’infants van participar el 9 de maig en la 
sessió de tecnificació que va impartir al CEM El Turó el jugador 
de futbol sala del Barça Paco Sedano. L’activitat va ser organit-
zada per l’Escola Paco Sedano amb la col·la bo ració del Fútbol 
Sala Unión Llagostense, l’Ajuntament, l’AMPA de l’Escola Les 
Planes i el CMEELL. La jornada va tractar sobre exercicis per 
millorar els coneixements tècnics i tàctics del porter. - J.L.R.B.

FUTBOL SALA

Paco Sedano va impartir 

Fotografi a dels participants amb Paco Sedano. 

FUTBOL

El Viejas Glorias 
acaba la lliga en 
segona posició
El CD Viejas Glorias ha 
acabat la temporada en se-
gona posició. El Matarone-
sa va guanyar el seu darrer 
partit contra l’Atlètic Co-
lomense per 5 a 2 i va pro-
clamar-se campió del grup 
Sud de la Segona Divisió 
de veterans amb 79 punts.
El conjunt llagostenc ha es-
tat segon amb els mateixos 
punts que el campió, però 
amb la diferència de gols 
particular perduda entre els 
dos equips. El Viejas Glorias 
no va disputar el seu darrer 
partit, perquè el Real Colo-
ma no disposava de jugadors 
suficients i la Federació de 
Veterans Vallès-Maresme 
va donar el partit guanyat 
als llagostencs per 0 a 3.
El Viejas Glorias ha aconse-
guit l’ascens amb un balanç 
de 25 victòries, quatre em-
pats i una derrota. A més, 
ha estat l’equip menys go-
lejat del grup amb 26 gols. 
Ara, està participant en la 
Copa. -  José Luis Rodríguez

PATINATGE ARTÍSTIC

Quinze podis per 
al CP la Llagosta 
a Sant Fost
El Club Patí la Llagosta va 
aconseguir quinze podis en 
la primera edició del Trofeu 
de Primavera de Sant Fost 
de Campsentelles, disputat 
el 5 de maig. Marina Closas 
va ser segona en categoria 
juvenil; Luz Cortés, tercera 
en infantil B; Aina Ayuso, 
primera en mini 2010; Nora 
Sánchez, segona en mini 
2012-2014; Olga Torres, pri-
mera i Lucía Ríos, tercera 
en mini 2011; Ainara Rico, 
tercera en iniciació E 2011 
i posterior;  Nekane Jimé-
nez, primera en iniciació D 
2007-2008;  Avril Muñoz, 
primera i Jimena Rampérez, 
tercera en iniciació D 2009 
i posterio r;  Noah Martínez, 
primera i Carla Leiva, sego-
na en iniciació Pre-B 2007-
2008; Lucía Muñoz, primera 
en iniciació B menors; Ariad-
na Calvo, cinquena en inicia-
ció Pre-B 2009 i posterior, i 
Andrea Vico, cinquena en 
iniciació D 2006 i anterio r. - 
Juanjo Cintas

El primer equip del Club Es-
portiu la Llagosta ha acabat 
la lliga al grup 6 de la Quarta 
Catalana en vuitena posició 
amb 29 punts. El conjunt que 
ha entrenat aquesta tempora-
da Elifaz García ha guanyat 
nou partits, n’ha empatat dos 
i n’ha perdut tretze. L’últim 
partit oficial de la temporada 
del conjunt llagostenc es va 
suspendre el 6 de maig al camp 

El conjunt amateur del CE la Llagosta 
acaba la lliga en vuitena posició

del Sentmenat, que era el cuer. 
El duel va arribar al descans 
amb un resultat favorable a la 
Llagosta, que guanyava per 1 
a 2 amb gols de Carlos Mesa 
i Rubén Flores. L’equip local 
va decidir no disputar la se-
gona part per falta d’efectius 
i discrepàncies entre els seus 
propis jugadors. La Federació 
va determinar posteriorment 
donat el partit per guanyat a 

FUTBOL

l’equip de la nostra localitat 
per 0 a 3.  
El primer equip del CE la Lla-
gosta no ha fet una bona tem-
porada i ha quedat molt lluny 
dels primers classificats. En al-
guns moments, els llagostencs 
van encadenar diverses derro-
tes per golejada. Sembla que 
Elifaz García no continua rà la 
propera temporada. - J.L.R.B. 
/ J.C.

Paula Bienvenido, cinquena al 
Campionat d’Espanya infantil

Paula Bienvenido, de l’AE 
Karate-Judo la Llagosta, 
va aconseguir una meri-
tòria cinquena posició en 
el Campionat d’Espanya 
escolar de judo en la cate-
goria infantil, que va tenir 
lloc el 5 de maig a Talave-
ra de la Reina, a Toledo.
La llagostenca va sumar 
una cinquena posició en 
menys de 63 quilos en la 
seva primera participació 
en un cam pio  nat d’Espa-
nya. Bienvenido va lluitar 

per pujar al podi amb un 
balanç de tres combats 
guanyats i dos de perduts. 
-  J.L.R.B.
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Una victòria
per salvar-se

El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense jugarà 
aquest dijous a les 21.30 hores 
al Complex Esportiu Muni-
cipal El Turó el partit que té 
pendent contra el Sagrerenc. 
Si els llagostencs guanyen, 
s’hauran assegurat de forma 
matemàtica la permanència 
en una temporada que ha es-
tat força dolenta. El conjunt de 
la nostra localitat és el tercer 

Un xut de Juan Carlos García en el partit contra l’Alta Segarra.

classificat per la cua amb 24 
punts, cinc més el que Mont-
sant Sala 5. Un d’aquests dos 
equips, que encara han de ju-
gar dos partits, perdrà la cate-
goria. El conjunt de la nostra 
localitat és el que ho té millor 
per salvar-se. Dissabte, tan-
carà la lliga amb el partit que 
disputarà a casa contra el Pa-
dre Damián Sagrados Cora-
zones. - J. Cintas

FUTBOL SALA  

Bàsquet en cadira de rodes. El CEM El Turó va acollir el dia 26 
el partit que va decidir el campió del Nivell 1 de la Lliga Catala-
na de bàsquet en cadira de rodes. El títol va ser per al Joventut 
de Badalona, que va derrotar per 57 a 59 el Global Basket UAB. 
Després del partit es va fer un escalfament per a nois i noies 
al costat dels jugadors i jugadores del Global Basket UAB i del 
Basketball Building Values. 

ESPORT ADAPTAT

El conjunt sènior de l’Hand-
bol Club Vallag ha baixat a la 
Quarta Catalana. La perma-
nència de l’equip de la nostra 
localitat depenia de dos ascen-

El sènior de l’Handbol Club Vallag 
baixa a la Quarta Catalana

sos d’equips catalans a la fase 
per pujar a la Primera estatal, 
que no s’han donat. El Vallag, 
com a perdedor de l’eliminatò-
ria de correcció, ha estat el setè 

HANDBOL

equip de la Tercera Catalana 
que ha baixat fins a la Quarta 
Catalana. En les properes set-
manes, el club farà un balanç 
de la temporada. - J.L.R.B.

FUTBOL AMERICÀ

Álex Pacheco, campió de la Lliga 
Nacional de Futbol Americà cadet
El llagostenc Álex Pacheco es va proclamar el cap de set-
mana passat campió de la Lliga Nacional de Futbol Ameri-
cà de la categoria cadet. El seu equip, el Pioners de l’Hospi-
talet, es va imposar a la final al Black Demons de Las Rozas 
per 6 a 7. El conjunt català va acabar la competició sense co-
nèixer la derrota. Pacheco havia guanyat la Lliga Catala-
na en derrotar a la final per 35 a 25 el Barberà Rookies. En 
categoria júnior, també va aconseguir la Lliga Catalana. 
El rival a la final també va ser el Barberà Rookie s (33-32).  
Pa che co ja va obtenir anteriorment aquesta temporada també 
la Copa de categoria cadet. - José Luis Rodríguez Beltrán

ATLETISME

Caballero, setè a 
la mitja marató 
de l’Europeu
L’esportista llagostenc Albert 
Caballero va assolir el setè 
lloc a l’Europeu màster de 
mitja marató, que va tenir lloc 
el cap de setmana del 19 i 20 
de maig a Alacant. El corre-
dor va registrar un temps d’1 
hora, 14 minuts i 35 segons. 
Caballero va participar en la 
categoria de més de 40 anys 
i va quedar-se a menys de 4 
minuts del bronze individual 
del Campionat d’Europa. 
Pel que fa a la modalitat 
d’equip, Espanya va pen-
jar-se l’or en la categoria de 
més de 40 anys, tot i que, 
per guanyar medalla en 
aquesta modalitat, Caba-
llero havia de quedar entre 
els tres millors atletes es-
panyols. El llagostenc, que 
s’ha mostrat molt satisfet 
amb els resultats, va ser el 
quart millor atleta espanyol.  
Aquesta temporada, Caballe-
ro ha assolit dos setens llocs 
en campionats d’Europa, a la 
mitja marató màster i al cros 
màster. - J.L.R.B.



Votacions del 8 al 22 de juny a l’OAC i a www.08centvint.cat
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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     630 88 12 50 
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JUNY

CONCERTS A LA FRESCA. Corals, 
combos i cantants de l’Escola Muni-
cipal de Música. 
Divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de juny.
A les 19 h, a la plaça de Cinto Pagès.

MATRICULACIÓ ESCOLA MUNICI-

PAL DE MÚSICA CURS 2018-2019.

De l’11 al 29 de juny i del 3 al 7 de 
setembre. Més informació a l’Escola 
Municipal de Música, a l’edifici de 
Can Pelegrí, de dilluns a divendres, 
de 16 a 20 h.

CLOENDA D’ACTIVITATS PER A 

PERSONES GRANS. 

Tallers de dibuix i pintura, de ma-
nualitats, gimnàstica, Fer-nos grans 
amb autonomia i benestar, exposi-
ció dels tallers del Casal. 
Del 4 al 14 de juny.

21a FESTA GALEGA.

8, 9 i 10 de juny. Al Parc Popular. 
AC Galega Alborada.

EXPOSICIÓ DE PINTURA.

Del 8 al 22 de juny, de 18 a 21.30 h al 
Centre Cultural. AC Casa del Pueblo.

AULA D’ESTUDI.

Horari especial Proves d’accés a la 
universitat. Dissabte 9, de 10 a 14 
h i de 18 a 22 h. Diumenge 10, de 
18 a 22 h. Dilluns 11, dimarts 12 i di-
mecres 13,  de 15.30 a 1.30 h. A Can 
Pelegrí. Servei d’Informació Juvenil.

PREINSCRIPCIONS CURS 2018-

2019 CENTRE DE FORMACIÓ 

D’ADULTS.

Del 18 al 26 de juny, de 10 a 13 h i de 
17 a 20 h. CFA, carrer de l’Estació, 28.

TORNEIG DE FUTBOL SALA ALEVÍ, 

INFANTIL I CADET.

Inscripcions al Poliesportiu Antonio 
García Robledo fins al 18 de juny, de 
16 a 20.30 h.
Del 25 al 29 de juny, al Poliesportiu 
Antonio García Robledo.

2l dissabte
4a MOSTRA D’ENTITATS.

De 17 a 24 h, a  l’avinguda de l’Onze 
de Setembre.
Més informació a les pàgines 12 i 13.

QUARTA PRELIMINAR DEL 35è 

CONCURS DE CANTE JONDO.

A les 19 h, a l’antic Centre Cultural 

del carrer de la Florida. Casa de An-
dalucía.

5a TROBADA DE BÈSTIES DE FOC.

A les 17 h, a l’avinguda de l’Onze de 
Setembre. Les Llagostes de l’Avern.

3l diumenge
FESTIVAL FI DE CURS. Amb els 
quadres de ball flamenc, el cor Jara 
y Romero i els alumnes de ball en 
línia. 
A les 18 h, al Centre Cultural. Asocia-
ción Rociera Andaluza.

9l dissabte
1r TORNEIG CADET DE BÀSQUET.

De 9 a 21 h, al CEM El Turó. Club Bàs-
quet la Llagosta.

4t SALTATS COLOURS FESTIVAL.

A les 17 h, a la plaça de la Sardana. 
Saltats.

FINAL 35è CONCURS DE CANTE 

JONDO CIUTAT DE LA LLAGOSTA.

A més dels finalistes, actuaran els 
quadres de ball Azahar, Algarabía, 
Cristina i  Meritxell.
A les 18.30 h, al Centre Cultural. 
Casa de Andalucía.

DIA DEL SOCI ENTITAT DOMINÓ 

LA LLAGOSTA

A les 19 h, a la plaça de la Concòrdia.

16l dissabte
12a TROBADA DEL CONSORCI DE 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

DEL VALLÈS ORIENTAL.  La Llagos-
ta acollirà la trobada de l’alumnat 

dels cursos de català i de les perso-
nes participants al Voluntariat per la 
Llengua del Vallès Oriental.  
De 10 a 14 h.

FINAL DE CURS DE GUITARRA I 

BALL. Amb les alumnes de ball i els 
quadres de ball Azahar, Algarabía, 
Cristina i  Meritxell, acompanyats a 
la guitarra per David Jiménez i els 
seus alumnes.
A les 18.30 h, al Centre Cultural. 
Casa de Andalucía.

16 i 17l dissabte i diumenge
TORNEIG DE FUTBOL DEL CE LA 

LLAGOSTA. Partits de les diferents 
categories del club. 
A partir de les 9 h, al Camp Munici-
pal de Futbol Joan Gelabert. CE La 
Llagosta.

19 i 20l dimarts i dimecres
AUDICIONS MUSICALS. A càrrec 
de l’alumnat de l’Escola Municipal 
de Música.
A partir de les 18 h, a Can Pelegrí. 

23l dissabte
NIT DE SANT JOAN. 

Revetlla Popular. A partir de les 
20.30 h, al Parc Popular. Volats.
Foguera de Sant Joan i xocolata-

da popular. A partir de les 20 h, al 
recinte firal. Les Llagostes de l’Avern.

26l dimarts
ENTREGA DE PREMIS CONCURS 

DE CARTELLS FESTA MAJOR. 

A les 19, a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament.
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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)
VILA
11 de Setembre, 65
(93 024 37 39)

31 maig
BOTET NADAL

1 - 7 juny
VILA

8 - 14 juny
CALVO SÁNCHEZ

15 - 21 juny
CARRERAS ARBAT

22 - 28 juny
BOTET NADAL

29 juny - 5 juliol 
VILA
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

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

Dimecres , 13 de juny

XERRADA

La crisi ecològica i el canvi 
climàtic, a càrrec d’Óscar Rodrí-
guez, professor d’Economia.
Col·labora: Centro Macor.
A les 16 h

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

Dimecres, 20 de juny

SORTIDA CULTURAL

Els jueus i la Barcelona medie-
val, a càrrec de Jordi Vidal.
Inclou la visita a l’Institut 
d’Estudis Catalans i a la Bibliote-
ca Nacional de Catalunya.
Sortida a les 9.30 h (Estació 

RENFE La Llagosta)
Informació i inscripcions a la 
Biblioteca. 
A les 9.30 h

Dimecres, 27 de juny

TARDA DE CINEMA

Las nieves del Kilimanjaro, de Ro-
bert Guédiguian.  Amb crispetes 
i aire condicionat!
A les 16.30 h

TALLERS 

(per a informació i 

inscripcions, cal adreçar-se a 

la mateixa Biblioteca)

Fins al 12 de juny
TALLER DE NARRATIVA. 

Realització d’un guió teatral. 
Tema: la por. 
Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h. 
A càrrec de Conchi Fernández.

Dimarts, 5 de juny

POESIES DES DEL MEU BALCÓ

Recital de poesia des dels 
balcons dels veïns i veïnes de 
la Llagosta. Les membes del 
Taller de poesia de la Biblioteca 
seran les encarregades de posar 
la veu, acompanyades de la 
música interpretada per l’Escola 
Municipal de Música.
El recorregut pasarà pels carrers 
de Jaume I, Doctor Fleming, 
Sant Pau i Santa Rosalia i aca-
barà a l’Ajuntament.

Dimecres, 6 de juny  

CLUB DE LECTURA

Los días del arcoiris, d’Antonio 
Skármeta.
A les 16 h

29l divendres
SHOPPING NIGHT. Activitats lúdi-
ques i festives a diversos carrers.
De 20 a 1 h. Associació de 
Comercian ts i Serveis de la Llagosta.

30l diumenge
CLOENDA TEMPORADA. 
A partir de les 9 h, a les pistes 
municipals de petanca. 
Club Petanca la Llagosta.

TERCER FESTIVAL FI DE CURS.

A les 19 h, al Centre Cultural. 
Aires de Andalucía.

SORTIDA GEGANTERA. La Colla 
Gegantera de la Llagosta participa-
rà a la 32a Trobada Gegantera del 
Masnou. 
Sortida de tarda.

30 juny - 1 juliol 
24 HORES DE FUTBOL SALA.

Inscripcions al correu electrònic  
fsunionllagostense@hotmail.es o 
al telèfon 637 236 925. Màxim 16 
equips.
Poliesportiu Antonio García Robledo. 
Fútbol Sala Unión Llagostense.
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“L’exhumació del 

meu avi tancaria 

una ferida familiar”

47 anys. És nét de Pedro Gil Calonge, que va morir 

a la Guerra Civil i des de l’any 1961 està enterrat 

al Valle de los Caídos, sense l’autorització de la 

família. Fa deu anys, la família va obrir un procés 

per exhumar el cos de l’avi i portar-lo al cementiri 

de Tajahuerce, a Sòria. 

Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Héctor Gil

Qui va ser Pedro Gil 

Calonge?

El meu avi era un pagès de 
la província de Sòria, nascut 
a Castejón del Campo. 
Era un jove, recent casat, 
que havia tingut un fill, 
el meu tiet, i la seva dona 
estava embarassada del 
meu pare. És cridat a files 
pel bàndol Nacional i va 
ser sapador fent trinxeres 
al front d’Osca. Fruit d’una 
bala perduda a Tardienta, 
va ser ferit i, posteriorment, 
va ser traslladat a l’Hospital 
de Saragossa, on va morir. 
Això va ser l’any 1937 i va ser 
enterrat en un cementiri de 
Saragossa. El més sorprenent 
és que va ser exhumat 
il·legalment sense permís ni 
autorització de la família el 
1961, quan va ser portat al 
Valle de los Caídos. 

Com us vau assabentar?

La figura del meu avi sempre 
ha estat una forat en l’arbre 
familiar. El meu tiet va 
preguntar-se pel meu avi ara 
fa 10 anys. Era un sentiment 
compartit amb el meu pare. 
El cas és que el meu tiet va 
fer el viatge del meu avi... 

Arribant al cementiri de 
Saragossa, els funcionaris van 
explicar que allà no hi havia 
cap fossa comuna. Tot i que 
sí que hi havia un registre 
amb l’entrada del meu avi i la 
sorpresa va ser que hi havia 
una sortida amb les restes 
del meu avi fins al Valle de los 
Caídos.

Aleshores...

Aleshores, el tiet va anar 
al Valle de los Caídos i va 
voler veure la tomba del seu 
pare. Evidentment, no el van 
deixar perquè allò és tancat. 
I és aquí on ell es comença 
a preguntar, què va passar 
aquí? Així que comença a 
demanar, per tancar tot això, 
que vol portar les restes del 
seu pare al poble d’on és 
ell, a Tajahuerce, a Sòria, per 
donar-li sepultura. Els cosins, 

és a dir els néts, comencem 
a bellugar-nos per informar-
nos, conèixer i saber què 
podíem fer. Perquè nosaltres 
demanem una sepultura 
digne, que és un dret humà. 

En quin punt està ara 

el procés d’exhumació 

demanat?

 Tot i tenir la resolució positiva 
per exhumar, la resolució 
judicial supedita a un previ 
informe tècnic de viabilitat 
tècnica de l’exhumació. Això 
és el que es va començar 
el 23 d’abril pel Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), tot i que 
nosaltres vam demanar un 
acompanyament tècnic de 
la nostra part, un antropòleg 
forense, Francisco Echevarría, 
que, a nivell mundial, és 
un dels professionals més 
reconeguts. La petició nostra 
no va prosperar.

Esteu esperançats?

Nosaltres confiem en el 
CSIC, tot i que simplement 
volíem que hi hagués un 
acompanyament que vegi 
com s’estan fent les coses. 
Pensa que, el 2010, hi havia 

un informe per banda 
de Patrimoni Nacional 
-organisme públic dels béns 
de l’Estat- que era molt 
sesgat i només es deia la part 
dolenta d’una exhumació 
al Valle de los Caídos, en 
una piràmide d’ossos... hi ha 
33.000 cossos inhumats allà... 
Les al·legacions que s’han fet 
pels familiars inhumats que hi 
ha allà, que no volen que es  
faci l’exhumació, estan a mig 
quilòmetre d’on podria estar 
el nostre avi... Realment és un 
complex molt gran i creiem 
que la viabilitat és possible 
amb uns costos raonables. 
El tema tècnic creiem que 
també és factible. Estem 
esperançats i a l’espera que 
sigui positiu aquest estudi.

Què suposaria per a la 

família? 
L’exhumació del meu avi al 
Valle de los Caídos tancaria 

una ferida familiar i podrem 
donar-li sepultura. Fer-li un 
lloc en la història familiar. 
Ens fa riure quan algú parla 
d’obrir ferides. El que volem 
és tancar-les. Tenim una 
ferida que continua oberta. 
Parlo del nostre cas, però són 
molt poques les famílies que 
no han estat tocades per la 
Guerra Civil. Ferides tancades 
o obertes, però és un conflicte 
del qual som hereus. De fet, hi 
ha molts conflictes dels quals  
avui dia encara som hereus. 
Inclosa la transició espanyola, 
és una transició incompleta 
si no es reparen aquestes 
ferides o dols incomplets. En 
el nostre cas és un mort de 
guerra, però hi ha casos de 
tortures, afusellaments civils... 
són qüestions molt doloroses 
en moltes famílies, més dels 
33.000 sepultats al Valle de 
los Caídos. 

Què fareu amb les restes 

del vostre avi?

Volem tancar el viatge del 
meu avi quan va sortir del seu 
poble i portar-les al cementiri 
del poble per donar-li 
sepultura. Volem que torni a 
Tajahuerce.

“Estem a l’espera 

de rebre l’informe 

tècnic de 

viabilitat per fer 

l’exhumació”

“Volem que l’avi 

faci el viatge de 

tornada a casa, a 

Tajahuerce”
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