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hem evolucionat, però en 
d’altres encara hem de llui-
tar. Per exemple, les dones 
sempre són les cuidadores”, 
va explicar Matas. El segon 
premi va ser per a Ramón 
Ferreres, amb Dues passeja-
des per Tanzània, i el tercer, 
per a Susanna del Cerro.

L’acte del 7 de març va comen-
çar amb una recepció i ben-
vinguda amb te i pastissets, a 
càrrec de l’entitat llagostenca 
ATTADAMON, i música en 
directe amb alumnat de l’Es-
cola Municipal de Música de 
la Llagosta. Tot seguit, la re-
gidora d’Igualtatde l’Ajunta-
ment de la Llagosta, Conchi 
Jiménez, va fer la lectura del 
manifest del 8 de març. “En-
cara hi ha molta feina per 
fer, malauradament. Hem 
de reivindicar que les do-
nes tenim els mateixos drets 

CONCENTRACIÓ PER LA VAGA DEL 8M

Un grup de persones es va concentrar el 8 de març a la plaça 
d’Antoni Baqué amb motiu de la jornada de vaga convocada 
per diversos sindicats en el marc de la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones.

La Llagosta es va sumar als actes de 
commemoració del Dia de les Dones
Durant tot aquest mes de març s’han portat a terme a 
la Llagosta diferents activitats per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones. L’Ajuntament i diverses 
entitats han col·laborat en el desenvolupament dels 
actes. La jornada institucional es va celebrar el 7 de 
març a Can Pelegrí.

Azahara Matas, de la Llagos-
ta, ha estat la guanyadora del 
primer Concurs de microre-
lats de la Llagosta amb motiu 
del Dia Internacional de les 
Dones. L’acte institucional de 
commemoració del Dia de les 
Dones va tenir lloc durant la 
tarda del 7 de març a Can Pe-
legrí. La sala polivalent de la 
tercera planta d’aquest equi-
pament es va quedar petita 
durant l’activitat organitzada 
per l’Ajuntament de la Lla-
gosta, el Centre d’Informa-
ció i Recursos per a Dones 
(CIRD), la Biblioteca i l’enti-
tat Resistencia Literaria.

Una vintena de textos
Al Concurs de microrelats 
Viure a Venus: experiències de 
vida d’ahir i d’avui. Els canvis 
en la situació de les dones, des 
de les nostres àvies fins a les 
nostres filles es van presen-
tar 23 textos. La guanyadora 
va ser Azahara Matas amb 
el relat Hoy, ayer y mañana. 
“Consisteix en l’evolució de 
la dona en tres generacions. 
He intentat explicar que hi 
ha moltes coses en les quals 

que els homes, a la feina, el 
salari, educació… nosaltres 
podem fer el mateix que els 
homes”, va reivindicar la re-
gidora d’Igualtat. 
Posteriorment, es van lliu-
rar els premis del Concurs 
de microrelats i es va fer una  
lectura dels tres textos fina-
listes. La cloenda de l’acte 
commemoratiu va anar a càr-
rec d’ATTADAMON, amb la 
lectura de textos de dones de 
diverses cultures. 
El 16 de març, va tenir lloc 
al Centre Cultural una nova 
edició de la Nit de les Dones 
amb l’organització de Veus de 
Dona i la presència d’un bon 
nombre de persones. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Azahara Matas va 
guanyar el primer 
Concurs de microrelats 
del Dia de les Dones

Els premiats del Concurs de microrelats amb els seus diplomes, al centre de la imatge.
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CULTURA     LES ACTIVITATS, QUE ES VAN PORTAR A TERME ENTRE EL 15 I EL 24 DE MARÇ, VAN TENIR UNA PARTICIPACIÓ MOLT ALTA

La Trobada de Gegants posa el punt final a 
la programació per celebrar Sant Josep
La Colla Gegantera de la Lla-
gosta va celebrar diumenge 
la seva festa gran, la desena 
Trobada Gegantera de la nos-
tra localitat. Una vintena de 
gegants, gegantes i gegantons, 
a més de capgrossos, van re-
córrer els carrers de la Llagos-
ta durant tot el matí. L’acte va 
tancar la programació de les 
festes de Sant Josep. 
En aquesta ocasió, la Troba-
da va comptar amb la parti-
cipació dels gegants de Ca-
lella, Cornellà de Llobregat, 
Club Amics de Rubí, Gualba, 
Montbau (Barcelona), Santa 
Perpètua de Mogoda, Tordera, 
Vilassar de Dalt i Vinaròs, a 
més dels de la Llagosta. El pre-
sident de la Colla Gegantera 
de la Llagosta, Pablo Martín, 
va agrair la presència de les 
colles visitants, “especialment 
als Gegants de Vinaròs, que 
han fet un llarg viatge”.
L’Associació de Voluntariat 
Rems va recollir productes 
d’higiene personal i de la llar 
per a famílies necessitades.

Atraccions infantils
El dia 19, l’Ajuntament va 
s’instal·lar un parc infantil a la 
plaça d’Antoni Baqué i al solar 
de l’Església les atraccions van 
ser gratuïtes. Al matí, es va 
desenvolupar una nova pas-
sejada Mateu Bartalot, mentre 
que, a la tarda, hi va haver una  

jornada d’atletisme al Parc 
Popular amb l’organització de 
l’Ajuntament i la col·laboració 
del CMEELL, que va comptar 
amb 180 participants. 
La Parròquia de Sant Josep 
va organitzar el dia 16 a la nit 
una revetlla popular a la plaça 

d’Antoni Baqué que va comp-
tar amb una gran participació.
També aquell dia, Les Llagos-
tes de l’Avern van portar a ter-
me un correfoc infantil al pas-
seig de l’avinguda de l’Onze 
de Setembre i una exhibició de 
foc a la plaça d’Antoni Baqué 

amb la col·laboració de diables 
de Badalona i de Martorelles. 
L’AMPA de l’Escola les Planes 
va celebrar el dia 17 la tercera 
edició de la Trobada en família 
i el desè Torneig de Futbol Sala 
Les Planes. Durant la jornada, 
es van recaptar fons per a una 

causa solidària vinculada amb 
l’Escola AFA Paco Sedano. 
La programació va començar 
el dia 15, quan l’Escola Mu-
nicipal de Música va oferir un 
concert per a infants de les es-
coles Joan Maragall, Safa i les 
Planes. - 08centvint

Algunes de les imatges que va deixar la celebració de Sant Josep.
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Simulació de la masia de Can Baqué reformada.

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha tret a concurs l’adjudicació 
de les obres de reforma de la 
masia de Can Baqué. El perío-
de de licitació estarà obert 
fins a l’1 d’abril. El pressupost 
de la primera fase de reforma 
d’aquest històric edifici local 
és d’uns 200.000 euros. En 
principi, el període d’execució 
d’aquesta actuació serà de sis 
mesos aproximadament. 

Actuacions diverses
El projecte aprovat en el seu 
dia per l’Ajuntament contem-
pla la realització d’actuacions 
prèvies (neteja i desinfecció de 
l’interior de l’edifici); demoli-
cions d’elements d’obra (for-
jats i particions) i desmuntat-
ges (coberta, fusteries, etc...), 
la rehabilitació de la coberta i 
el tractament de façanes, entre 
d’altres operacions. 
Un dels objectius de l’obra és 
preservar i mantenir els valors 
que transmet la masia de Can 
Baqué per a les futures genera-
cions del municipi i per tal que 
puguin conèixer de primera 

URBANISME    LES OBRES COSTARAN 200.000 EUROS I DURARAN SIS MESOS

Obert el període de licitació 
de la reforma de Can Baqué

mà els seus orígens. La masia 
de Can Baqué és propietat de 
l’Ajuntament i va ser declara-
da Bé Cultural d’Interès Local 
pel Ple del Consistori llagos-
tenc l’any 2011. 
Després de la primera fase, 
es realitzaran dues més per 
reformar totalment Can Ba-
qué. La primera es durà a 
terme durant aquest any; la 
segona, el 2020, i la tercera, el 
2021. Abans de la segona fase, 

l’Ajuntament farà un procés 
participatiu per tal que sigui 
la ciutadania la que decidei-
xi quins usos se li donaran a 
la masia. La realització de les 
tres fases costarà al voltant 
de 600.000 euros en total. El 
pressupost d’aquesta primera 
fase és d’uns 200.000 euros, 
que aportarà íntegrament 
l’Ajuntament mitjançant un 
préstec demanat a la Diputa-
ció a interès zero. - J. Cintas

La sortida des del Centrel Cultural de la passejada de la Llagosta. 

La Llagosta va acollir el 13 de 
març una nova passejada per 
a la gent gran organitzada per 
la Diputació de Barcelona i 
diversos ajuntaments, entre 
ells el de la nostra localitat. A 
l’excursió, van participar unes 
150 persones, vingudes de Pi-
neda de Mar, Centelles i Tor-
relles de Llobregat, a més de la 
Llagosta. 
L’activitat va començar  amb 
una acollida al Centre Cul-
tural, on els participants van 
ser rebuts per l’alcalde, Óscar 
Sierra, i van poder esmorzar 
abans de caminar. Al voltant 
de les 10 h, va començar la 
passejada. Els excursionistes 

GENT GRAN    L’ALCALDE, ÓSCAR SIERRA, VA DONAR LA BENVINGUDA ALS PARTICIPANTS

Unes 150 persones, a
la passejada de la Llagosta

van anar cap al terme mu-
nicipal de Santa Perpètua de 
Mogoda i van passar per Can 
Taió i Can Clapés, entre d’al-

tres indrets. La passejada va 
acabar al mateix punt de sor-
tida, on es va fer el dinar de 
comiat. - Xavi Herrero
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22a Trobada de Corals 
Gallegues de Catalunya

Èxit de participació a la 22a 
Trobada de Corals Gallegues 
de Catalunya, que va tenir lloc 
el 9 de març al Centre Cultu-
ral de la Llagosta. L’acte va ser 
organitzat per la Federación 
de Entidades Culturales Ga-
llegas de Catalunya i l’Agru-
pación Cultural Galega Albo-
rada de la nostra localitat. Hi 
van assistir el director general 
de Relacions amb entitats i 
col·lectius de diferents territo-
ris i cultures de la Generalitat, 
Pere Martínez, i l’alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra.

La trobada de corals galle-
gues va comptar amb les 
actuacion s del Centro Cultu-
ral Galego Saudade, el Centro 
Galego Barcelona, la Casa As-
turias de Barcelona, l’Agrupa-
ción Cultural Galega Albora-
da de la Llagosta i la Mare de 
Déu del Turó de Montcada i 
Reixac. “Va ser un èxit, gai-
rebé vam omplir el Centre 
Cultural i vam gaudir de les 
nostres corals”, ha destacat 
el president de l’Agrupación 
Cultural Galega Alborada, 
José Luis Salgueiro. - J.L.R.B.

CULTURA

SOCIETAT

Desestimat el recurs de 
Geafe contra l’Ajuntament
El Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu número 4 de Barce-
lona ha desestimat el recurs 
presentat per Geafe contra la 
decisió de l’Ajuntament de 
la Llagosta de resolució del 
contracte de gestió i explo-
tació del Complex Esportiu 
Municipal El Turó per part 
d’aquesta empresa per incom-
pliment molt greu de les seves 
obligacions essencials. 
Geafe demanava, entre d’al-
tres, l’anul·lació de la re-
solució del contracte i que 
l’Ajuntament de la Llagosta 
li pagués una sèrie d’indem-
nitzacions. A la sentència es 

considera que hi va haver in-
compliments reiterats de les 
seves obligacions per part de 
Geafe. L’Ajuntament li va fer 
47 requeriments i li va obrir 
dos expedients sancionadors 
per aquest motiu. 
També s’assegura que hi ha 
motiu de resolució contractua l 
d’acord amb el plec de clàusu-
les de l’adjudicació. A més, es 
desestimen les indemnitza-
cions sol·licitades perquè la 
causa de la resolució del con-
tracte va ser l’incompliment 
del concessionari. L’empresa 
Geafe pot presentar ara re-
curs d’apel·lació.

L’alcalde rep el Segell Infoparticipa. 

L’Ajuntament rep el Segell 
Infoparticipa de 2018
L’Ajuntament de la Llagosta 
va rebre el 13 de març el Segell 
Infoparticipa a la qualitat i la 
transparència de la comunica-
ció pública local, que atorga la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). L’alcalde, Óscar 
Sierra, va recollir el correspo-
nent diploma durant un acte 
celebrat al Rectorat de la UAB.

Segon diploma
És el segon any seguit que el 
Consistori llagostenc aconse-
gueix el Segell Infoparticipa, 
que, en aquesta ocasió, han 
rebut 110 administracions lo-
cals, comarcals i provincials 
de Catalunya. La rectora de 
la UAB, Margarita Arboix, va 
felicitar les administracions 
distingides i va agrair el seu 
“esforç per fer possible que 
la ciutadania pugui tenir 
confian ça en la credibilitat 
del que fem des de les admi-
nistracions públiques”.

TRANSPARÈNCIA   RECONEIX LA QUALITAT I LA TRANSPARÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ LOCAL

A partir dels 52 indicadors 
establerts pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de 
la UAB, basats en la Llei de 
Transparència del 2013, s’ator-
ga el Segell Infoparticipa a les 
localitats que obtenen més 
indicadors positius en funció 
de la seva població. A partir 
d’aquestes dades, el Consell 

Certificador del Segell Info-
participa contrasta els resul-
tats i decideix atorgar les dis-
tincions.
Enguany, s’ha atorgat el Segell 
Infoparticipa a 98 ajuntaments 
i s’ha exigit més qualitat en in-
formació sobre retribucions, 
béns i currículums, així com 
en competències dels òrgans 
de govern. - Juanjo Cintas

L’Assemblea local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya va 
ratificar el 18 de març la llista 
electoral per als comicis muni-
cipals del mes de maig. L’acte va 
tenir lloc a Can Pelegrí i es va 
aprovar la llista per unanimi-
tat, amb nou vots a favor i cap 

ERC ratifica la llista de les municipals
en contra. La candidatura  està 
encapçalada per Xavier Cols, 
que repetix com a alcaldable 
de la formació independentis-
ta. La candidatura segueix amb 
Cristina Segura, Héctor Arenas, 
Nayara Pedrós, Marc Pedrós, 
Anna Sánchez, Joan Josep Mar-

tínez, Olga Martínez, César 
Herrero, Maragda Insa, Carlos 
Llorà, Isabel Cabrillana, Iñaki 
Azcarate, Conxi Rafael, José 
Soria, Teresa Robles i Àngel 
Martínez. Com a suplents hi ha 
Maria Pilar Pérez i Josep Vicenç 
Segura. - José Luis Rodríguez 

POLÍTICA

08centvint  I  Abril 2019
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Antonio García ocuparà el 
setè lloc a la llista del PSC
L’esportista llagostenc Anto-
nio García Robledo, campió 
del Món amb la selecció es-
panyola d’handbol i actual 
jugador del primer equip del 
Balonmano Granollers, serà 
el número 7 de la candida-
tura amb la qual el PSC de la 
Llagosta concorrerà a les pro-
peres eleccions municipals. 
Aquesta és la principal novetat 
de la llista dels socialistes, que 
va ser aprovada el 21 de març 
per l’Assemblea local del PSC.

Óscar Sierra
La candidatura està encapça-
lada per l’actual alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra, i està 
formada per dotze dones i 
tretze homes. Sis dels set regi-
dors que té actualment el PSC 
a l’Ajuntament de la Llagosta 
figuren en els primers llocs 
de la llista. L’edil d’Urbanis-
me, Raúl Valero, és el número 
12, perquè ha decidit deixar 

POLÍTICA   ELS SOCIALISTES APROVEN LA CANDIDATURA PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS TRANSPORTS

Marquesines per a dues 
parades d’autobús

L’Ajuntament va instal·lar 
la setmana passada les mar-
quesines en les dues parades 
d’autobús que hi ha al final 
de l’avinguda de l’Onze de 
Setembre a prop del límit amb 
Santa Perpètua de Mogoda. 
La inversió en aquesta actua-
ció ha estat de 13.163,62 euros, 
més uns 2.500 euros per a la 
seva col·locació. Amb aquesta 
actuació es vol donar una ma-
jor comoditat a les persones 
usuàries d’aquestes parades 
de bus de l’entrada i sortida 
nord de la nostra localitat. 

D’altra banda, les obres d’ha-
bilitació de la nova parada 
d’autobús del pont de la riera 
Seca han estat aturades durant  
uns dies, perquè s’ha hagut de 
modificar el projecte inicia l 
per atendre una sol·licitud de 
l’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM), que va re-
bre l’Ajuntament una vegada 
el projecte estava aprovat per 
tots els organismes compe-
tents. Les obres s’han reprès 
ara i està previst que estiguin 
acabades durant el proper 
mes d’abril. - 08centvint

la primera línia política. L’ac-
tual regidora d’Economia i 
Hisenda, Igualtat i Recursos 
Humans, Conchi Jiménez, 
és la número dos i la seguei-
xen Fran Ruiz, Jordi Jiménez, 
Antonia Illescas, Mariano 
García, Antonio García, Marc 
Ruiz, Melania Beltrán, Judith 

Robles, Nuria Guerrero, Raúl 
Valero, Isabel Rodríguez, Luis 
Ortí, Inma Buades, Tere Ven-
tura, Antonio Rísquez, Víctor 
Alcaide, Isabel Galiano, David 
Urdiales, Leonor Sabaté, Ser-
gio Caballero, María Gaona, 
Benito García i María Ángeles 
Bernabéu. -  J. Cintas

Aspayfacos continua treballant per oferir activitats que ajudin 
a créixer als seus usuaris. Els tallers que porta a terme al llarg 
del curs serveixen per experimentar amb nous camps, a més 
d’implicar a altres entitats en l’organització de la programa-
ció. Una de les propostes que s’han desenvolupat ha estat el 
taller de DJ, que ha realitzat gràcies a l’Associació de DJ’s de la 
Llagosta VIPS. L’entitat compta amb col·laboració de l’empre-
sa llagostenca Hebron S.A., que col·labora econòmicament per 
tercer any consecutiu per fer possible el desenvolupament de la 
programació. -  X. Herrero

Aspayfacos organitza 
noves activitats

SOCIETAT

Gran acceptació del servei 
d’informació per WhatsApp
Unes  350  persones gaudei-
xen ja del nou servei per re-
bre informació municipal al 
telèfon mòbil mitjançant el 
WhatsAp p, que ha posat en 
marxa l’Ajuntament de la Lla-
gosta. Dels ciutadans que ja 
s’han donat d’alta, la majoria  
han demanat rebre les noti-
ficacions en castellà i també 
han sol·licitat rebre l’agenda 
d’activitats, que s’envia cada 
dijous. L’opció de rebre totes 
les temàtiques ha estat esco-
llida per gairebé 250 persones.

Donar-se d’alta
La ciutadania interessada en 
aquest servei ha d’enviar la 
paraula ALTA al número de 
telèfon 650 67 52 62 i contestar 
les preguntes que els aniran 
fent fins completar el procés 

PARTICIPACIÓ   UNES 350 PERSONES GAUDEIXEN JA D’AQUESTA EINA MUNICIPAL

(l’elecció d’idioma entre 
castellà i català, l’accepta-
ció de la Política de Pro-
tecció de Dades, l’elecció 
dels temes sobre els quals 
interessa rebre els missat-
ges -educació i infància, 
joventut, gent gran, es-
ports, activitat cultural, 
via pública, economia i go-
vern municipal- i si es vol 
o no rebre setmanalment 
l’agenda d’activitats). Una 
vegada completada l’alta, 
es comencen a rebre mis-
satges dels temes que li in-
teressin a la persona que ho 
hagi sol·licitat.
Mitjançant aquest nou ser-
vei només es poden rebre al 
telèfon mòbil avisos, notí-
cies destacades de diferents 
temàtiques, comunicats i 

l’agenda d’activitats enviat s 
per l’Ajuntament. Aquest ser-
vei de comunicació amb la 
ciutadania de l’Ajuntament és 
totalment gratuït i en cap cas 
el telèfon facilitat serà visible 
pels altres usuaris.

Antonio García. 
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22a Trobada de Corals 
Gallegues de Catalunya

Èxit de participació a la 22a 
Trobada de Corals Gallegues 
de Catalunya, que va tenir lloc 
el 9 de març al Centre Cultu-
ral de la Llagosta. L’acte va ser 
organitzat per la Federación 
de Entidades Culturales Ga-
llegas de Catalunya i l’Agru-
pación Cultural Galega Albo-
rada de la nostra localitat. Hi 
van assistir el director general 
de Relacions amb entitats i 
col·lectius de diferents territo-
ris i cultures de la Generalitat, 
Pere Martínez, i l’alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra.

La trobada de corals galle-
gues va comptar amb les 
actuacion s del Centro Cultu-
ral Galego Saudade, el Centro 
Galego Barcelona, la Casa As-
turias de Barcelona, l’Agrupa-
ción Cultural Galega Albora-
da de la Llagosta i la Mare de 
Déu del Turó de Montcada i 
Reixac. “Va ser un èxit, gai-
rebé vam omplir el Centre 
Cultural i vam gaudir de les 
nostres corals”, ha destacat 
el president de l’Agrupación 
Cultural Galega Alborada, 
José Luis Salgueiro. - J.L.R.B.

CULTURA

SOCIETAT

Desestimat el recurs de 
Geafe contra l’Ajuntament
El Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu número 4 de Barce-
lona ha desestimat el recurs 
presentat per Geafe contra la 
decisió de l’Ajuntament de 
la Llagosta de resolució del 
contracte de gestió i explo-
tació del Complex Esportiu 
Municipal El Turó per part 
d’aquesta empresa per incom-
pliment molt greu de les seves 
obligacions essencials. 
Geafe demanava, entre d’al-
tres, l’anul·lació de la re-
solució del contracte i que 
l’Ajuntament de la Llagosta 
li pagués una sèrie d’indem-
nitzacions. A la sentència es 

considera que hi va haver in-
compliments reiterats de les 
seves obligacions per part de 
Geafe. L’Ajuntament li va fer 
47 requeriments i li va obrir 
dos expedients sancionadors 
per aquest motiu. 
També s’assegura que hi ha 
motiu de resolució contractua l 
d’acord amb el plec de clàusu-
les de l’adjudicació. A més, es 
desestimen les indemnitza-
cions sol·licitades perquè la 
causa de la resolució del con-
tracte va ser l’incompliment 
del concessionari. L’empresa 
Geafe pot presentar ara re-
curs d’apel·lació.

L’alcalde rep el Segell Infoparticipa. 

L’Ajuntament rep el Segell 
Infoparticipa de 2018
L’Ajuntament de la Llagosta 
va rebre el 13 de març el Segell 
Infoparticipa a la qualitat i la 
transparència de la comunica-
ció pública local, que atorga la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). L’alcalde, Óscar 
Sierra, va recollir el correspo-
nent diploma durant un acte 
celebrat al Rectorat de la UAB.

Segon diploma
És el segon any seguit que el 
Consistori llagostenc aconse-
gueix el Segell Infoparticipa, 
que, en aquesta ocasió, han 
rebut 110 administracions lo-
cals, comarcals i provincials 
de Catalunya. La rectora de 
la UAB, Margarita Arboix, va 
felicitar les administracions 
distingides i va agrair el seu 
“esforç per fer possible que 
la ciutadania pugui tenir 
confian ça en la credibilitat 
del que fem des de les admi-
nistracions públiques”.

TRANSPARÈNCIA   RECONEIX LA QUALITAT I LA TRANSPARÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ LOCAL

A partir dels 52 indicadors 
establerts pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de 
la UAB, basats en la Llei de 
Transparència del 2013, s’ator-
ga el Segell Infoparticipa a les 
localitats que obtenen més 
indicadors positius en funció 
de la seva població. A partir 
d’aquestes dades, el Consell 

Certificador del Segell Info-
participa contrasta els resul-
tats i decideix atorgar les dis-
tincions.
Enguany, s’ha atorgat el Segell 
Infoparticipa a 98 ajuntaments 
i s’ha exigit més qualitat en in-
formació sobre retribucions, 
béns i currículums, així com 
en competències dels òrgans 
de govern. - Juanjo Cintas

L’Assemblea local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya va 
ratificar el 18 de març la llista 
electoral per als comicis muni-
cipals del mes de maig. L’acte va 
tenir lloc a Can Pelegrí i es va 
aprovar la llista per unanimi-
tat, amb nou vots a favor i cap 

ERC ratifica la llista de les municipals
en contra. La candidatura  està 
encapçalada per Xavier Cols, 
que repetix com a alcaldable 
de la formació independentis-
ta. La candidatura segueix amb 
Cristina Segura, Héctor Arenas, 
Nayara Pedrós, Marc Pedrós, 
Anna Sánchez, Joan Josep Mar-

tínez, Olga Martínez, César 
Herrero, Maragda Insa, Carlos 
Llorà, Isabel Cabrillana, Iñaki 
Azcarate, Conxi Rafael, José 
Soria, Teresa Robles i Àngel 
Martínez. Com a suplents hi ha 
Maria Pilar Pérez i Josep Vicenç 
Segura. - José Luis Rodríguez 

POLÍTICA
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La sala de fitness del CEM El Turó amb la nova maquinària. 

El 7 de març, es va posar en 
marxa la nova sala de fitness 
reformada del Complex Es-
portiu Municipal El Turó. 
Entre les noves màquines, que 
han suposat la modernització 
de tots els elements de la sala, 
destaquen sis cintes de córrer, 
quatre el·líptiques, quatre bici-
cletes per a diferents exercicis, 
diversos bancs, més de 40 ma-
nuelles de diversos pesos, una 
zona de paviment nou i tots els 
elements necessaris per exer-
citar diferents parts del cos. 

Reforma del terra
Alguns dels elements que 
s’han instal·lat, com ara les 
cintes de córrer o les bicicletes, 
disposen d’una pantalla amb 
connexió a internet. Aquestes 
eines també permeten progra-
mar diferents tipus d’exercici i 
controlar les constants corpo-
rals.

EQUIPAMENTS   L’AJUNTAMENT HI HA INVERTIT MÉS DE 96.000 EUROS

Instal·lat el nou material 
de fitness al CEM El Turó

El terra de la sala de fitness 
també ha estat reformat. Du-
rant els primers dies de reo-
bertura de la sala, el personal 
tècnic del CEM El Turó es va 
dedicar a guiar als abonats a la 
instal·lació en l’ús correcte de 
cada una de les noves màqui-
nes. La col·locació del material 
nou va suposar que no es po-

gués fer servir la zona d’exer-
cicis durant cinc dies, del 2 al 6 
de març. Durant el tancament 
de la zona, també es van pin-
tar i modificar alguns detalls 
de la resta de les sales annexes. 
La inversió per instal·lar nova 
maquinària a l’equipament 
ha estat de 96.200,46 euros. - 
Xavi Herrero

Plantada d’arbres nous a la plaça de Concepción Arenal.

La Brigada municipal de jar-
dineria ha plantat a diversos 
espais públics de la nostra lo-
calitat 80 arbres de diferents 
espècies. Aquesta actuació ha 
servit per substituir arbres que 
s’han anat traient perquè esta-
ven malalts o morts. La com-
pra d’aquests arbres ha supo-
sat una inversió de 3.233,45 
euros.

Roure americà i troana
Bona part d’aquests arbres, 
una trentena, s’han plantat al 
carrer de l’Estació i a les places 
de Concepción Arenal i d’An-
ne Frank. En aquest cas, es 
van treure pollancres que es-
taven en mal estat i altres que 
causaven problemes d’alergia. 
Els tipus d’arbres que s’ha es-
collit són el roure americà i la 
troana.

MEDI AMBIENT   AQUESTES ESPÈCIES HAN SUBSTITUÏT D’ALTRES QUE ESTAVEN MALAMENT

L’Ajuntament renova 80
arbres a diferents espais

La cinquantena d’arbres res-
tants s’han plantat en diversos 
carrers, parcs i places, com 
poden ser, per exemple, tres 
de la plaça d’Europa, quatre al 
passeig del Pintor Sert i dos al 
Parc Popular. Molts d’aquests 
arbres han substituït a altres 

que estaven morts. El tipus de 
planta que s’ha posat és el ma-
teix que hi havia en cada una 
de les zones. L’Ajuntament va 
renovant l’arbrat de la nostra 
localitat de forma periòdica 
per mantenir-lo en bones con-
dicions. - Xavi Herrero
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La Casa de Andalucía de la Llagosta va celebrar el 10 de març el 
Dia d’Andalusia amb diversos actes. En concret, l’entitat va fer 
una morrada popular amb la participació de més d’un cente-
nar de persones, va muntar una cercavila, va hissar la bandera 
andalusa als pals de l’Ajuntament i va organitzar una exhibi-
ció de ball al Centre Cultural. La jornada va començar a les 
onze del matí amb la hissada de la bandera d’Andalusia als pals 
institucionals de l’Ajuntament de Llagosta. Tot seguit, va tenir 
lloc una cercavila pels carrers fins al Centre Cultural, on va 
continuar la celebració. - José Luis Rodríguez

La Casa de Andalucía 
celebra el Dia d’Andalusia

CULTURA

CULTURA

La Casa de Andalucía ha 
convocat la 36a edició del 
Concurs de Cante Jondo 
Ciutat de la Llagosta. El 
certamen estarà dedicat en 
aquesta ocasió al cantaor 
José Vargas, de l’Hospitalet 
de Llobregat. Vargas ha par-
ticipat en moltes edicions del 
concurs llagostenc i ha estat 
premiat en diverses ocasions.
Els participants es podran 
inscriure durant les properes 

Convocada la 36a edició 
del Concurs de Cante 
Jondo Ciutat de la Llagosta

setmanes. Les preliminars se 
celebraran els dies 26 d’abril i  
10, 17 i 24 de maig al Centre 
Cultural de la plaça de l’Alcal-
de Sisó Pons. La gran final i el 
lliurament de premis tindrà 
lloc l’1 de juny també al Cen-
tre Cultural. 
L’any passat, el Concurs de 
Cante Jondo Ciutat de la Lla-
gosta va ser guanyat per Laura 
Marchal, de la localitat d’Al-
calá la Real (Jaén). - J. Cintas

Centenars de persones van 
gaudir del Carnaval 2019
Kalala China, en comparses 
grans; Aloha Hawaii, en com-
parses petites; i Cuéntame un 
cuento, en individuals, van ser 
els guanyadors del Concurs de 
disfresses del Carnaval 2019 
de la Llagosta. Prop de 700 
persones van participar el 2 de 
març a la rua, que va acabar a 
la pista poliesportiva del CEM 
El Turó amb el ball i el lliura-
ment de premis a les millors 
disfresses. 
La plaça d’Antoni Baqué va ser 
el punt de trobada del carna-
val llagostenc. A prop de dos 
quarts de sis de la tarda, la rua 
va començar a circular pels 
carrers de la Llagosta. Com 
ja és habitual, la cercavila va 
donar una volta al passeig de 
l’Onze de Setembre i després 
va enfilar en direcció cap a la 
rotonda de l’avinguda de Pri-
mer de Maig. Enguany, es va 
escurçar el recorregut i la rua 
es va dirigir cap al CEM El 
Turó mitjançant el carrer de 
l’Estació, el carrer de Santa 
Rosalia i l’avinguda del Turó. 

20 premis
Posteriorment, van tenir lloc 
el ball de Carnaval i el lliura-
ment de premis. Els tres pri-
mers classificats de les com-
parses grans van ser Kalala 
China, primer; El botellón, 
segon; i Vamos a contar men-
tiras, tercer. En comparses pe-
tites, Aloha Hawaii, primer; 
Fantasía Real, segon; i Flores 
en La Llagosta, tercer. En indi-
viduals, Cuéntame un cuento, 
primer; Gatito lindo, segon; i 
Los pequeños Mario i Luigi, 
tercers. 
En total, es van lliurar 20 pre-
mis -cinc en comparses grans, 
cinc en petites i deu en indi-
viduals- amb la col·laboració 
econòmica de diversos comer-
ços i empreses i l’aportació de 
l’Ajuntament de la Llagosta.
El dia 1, a la tarda, es va cele-
brar el Carnaval infantil amb 
la temàtica dels pirates. Cente-
nars d’infants van sortir dis-
fressats al carrer, acompanyats 
per les seves famílies. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

CULTURA   KALALA CHINA, ALOHA HAWAII I CUÉNTAME UN CUENTO, DISFRESSES GUANYADORES

Actuació de la guanyadora del Concurs de Cante de l’any passat.
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Un gran nombre de persones, 
a l’estrena dels nous jocs
L’Ajuntament de la Llagos-
ta va organitzar el 2 de març 
un acte per estrenar els nous 
jocs que ha instal·lat al Parc 
Popular. Un gran de nombre 
de famílies va participar en 
l’activitat. A més de practicar 
amb els nous jocs, els assis-
tents van poder gaudir d’una 
xocolatada. També hi va haver 
animació infantil amb globus 
artístics per als més petits. 
L’acte, que va tenir lloc durant 
el matí, va comptar amb l’as-
sistència de l’alcalde, Óscar 
Sierra, i diversos regidors.
El Parc Popular té ara una 
gran estructura de jocs i una 
tirolina. També s’ha reformat 
la zona per als infants més 
petits. Durant tot el cap de 
setmana, van ser moltes les 

VIA PÚBLICA   L’AJUNTAMENT VA ORGANITZAR UN ACTE EL 2 DE MARÇ AL PARC POPULAR CULTURA

Celebració del Dia 
Mundial de la Poesia

Un grup de dones del Taller 
de poesia de la Biblioteca de 
la Llagosta va celebrar el 21 
de març el Dia Mundial de la 
Poe sia. Tal com ha fet en els 
darrers anys, aquest col·lectiu 
va protagonitzar un programa 
especial a Ràdio la Llagosta 
per commemorar aquest dia. 

En aquesta ocasió, l’activitat 
va servir per retre homenatge 
a una de les seves membres. 
Aurelia Royo, de 84 anys. Les 
dones van llegir poesies escri-
tes per Aurelia Royo i per elles 
mateixes. A més, van lliurar a 
Royo un llibre amb diversos 
escrits. - J.C.

Moltes persones van assistir a l’estrena dels jocs del Parc Popular.

persones que van passar per 
aquest nou espai. 
La renovació de la zona de jocs 
del Parc Popular és la primera 

obra que s’ha executat del pro-
grama de reformes de diversos 
espais infantils de la nostra lo-
calitat. 
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ENSENYAMENT

Alumnes de l’Escola 
Joan Maragall han
visitat Ajuntament

Dos grups d’alumnes de quart 
de Primària de l’Escola Joan 
Maragall de la Llagosta van 
visitar l’11 de març l’Ajunta-
ment. Durant la seva estada 
van ser acompanyats per l’al-
calde, Óscar Sierra, i els regi-
dors Jordi Jiménez i Raúl Va-

lero. Els joves estudian ts van 
veure diferents dependències 
municipals i, al final de la 
visita, li van fer una sèrie de 
preguntes a l’alcalde al saló de 
plens. L’Escola Les Planes serà 
el proper centre a participar 
en aquesta activitat.  
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L’Escola Bressol Cucutras 
renova el projecte de pati
L’equip educatiu de l’Esco-
la Bressol Municipal Cucu-
tras de la Llagosta ha portat 
a terme diverses accions per 
renovar el Projecte de pati. 
Els criteris que ha tingut en 
compte a l’hora de dissenyar 
el nou pati del centre han estat 
vetllar per l’ús d’elements na-
turals i, sempre que es pugui, 
utilitzar materials reciclats i 
d’autoconstrucció i afavorir 
que l’espai del pati esdevingui 
una aula més de l’escola on es 
puguin adquirir molts conei-
xements, tant si es tracta de 
l’hora d’esbarjo com del mo-
ment de realitzar-hi unes al-
tres activitats més vinculades 
al currículum educatiu.

Resultats molt positius
Segons la direcció de Cucu-
tras, els resultats obtinguts 
han estat molt positius. S’han 
produït canvis en les dinàmi-
ques i en les activitats, s’ha 
trencat amb les estructures 
clàssiques i s’ha aconseguit fer 
activitats més vinculades a la 
tranquil·litat i la cura.
L’equip educatiu de Cucutras 
s’ha proposat com a repte de 
futur aconseguir un canvi 
en la mirada per part de tota 
la comunitat educativa sobre 
l’espai i el temps del pati.
El pati no està delimitat, tots 
els infants poden gaudir de tot 
el pati sense tanques. A l’estiu, 
hi haurà jocs d’aigua. Es dis-

ENSENYAMENT   EL CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL HI HA INSTAL·LAT NOUS ESPAIS DE JOCS

posa d’una presa d’aigua i una 
mànega per regar les plantes, 
omplir la piscina o fer qual-
sevol tipus d’activitat d’aigua 
amb els infants.

Zona de nadons
També hi ha una zona des-
tinada als nadons perquè 
puguin gaudir del pati, amb 
una catifa de gespa artificial 
que els grans també podran 
fer servir per fer activitats 
tranquil·les. Per tot el pati, hi 
ha tipis per animar als infants 
a amagar-se i fer joc simbòlic.
Hi ha penjats estris de cuina 
per a què puguin manipular, 
experimentar i tenir un racó 
per la percussió. S’han posat 
miralls repartits a diferents 
punts del pati perquè comen-
cin a descobrir el seu propi 
cos i pissarres per poder pin-

tar amb guixos de colors. Hi 
ha una caseta gran de fusta 
on gaudeixen els infants del 
joc simbòlic. Al pati, hi haurà 
tres arbres grans que donaran 
ombra per l’estiu. Amb tan-
ques reciclades, s’ha fet una 
passarel·la de fusta perquè els 
infants facin el recorregut ca-
minant fomentant així la psi-
comotricitat.
També hi ha troncs de diverses 
mides que donen joc a saltar o 
caminar d’un a l’altre. La idea 
és que no estiguin fixes al ma-
teix lloc, sinó que tinguin la 
possibilitat de poder canvia r-
los a altres espais del pati. 
En diferents punts del pati, hi 
ha capses de fusta on es guar-
den les joguines (galledes, pa-
les, rastells, pilotes…) i, a més, 
hi ha motos de diferents mi-
des. -  08centvint

Un dels espais de jocs de l’Escola Bressol Municipal Cucutras.



                     www.08centvint.cat   Actualitat 1108centvint  I Abril 2019

Un gran nombre de persones, 
a l’estrena dels nous jocs
L’Ajuntament de la Llagos-
ta va organitzar el 2 de març 
un acte per estrenar els nous 
jocs que ha instal·lat al Parc 
Popular. Un gran de nombre 
de famílies va participar en 
l’activitat. A més de practicar 
amb els nous jocs, els assis-
tents van poder gaudir d’una 
xocolatada. També hi va haver 
animació infantil amb globus 
artístics per als més petits. 
L’acte, que va tenir lloc durant 
el matí, va comptar amb l’as-
sistència de l’alcalde, Óscar 
Sierra, i diversos regidors.
El Parc Popular té ara una 
gran estructura de jocs i una 
tirolina. També s’ha reformat 
la zona per als infants més 
petits. Durant tot el cap de 
setmana, van ser moltes les 
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per commemorar aquest dia. 
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aquest nou espai. 
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del Parc Popular és la primera 
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espais infantils de la nostra lo-
calitat. 
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L’Ajuntament imparteix 
tallers d’educació per a 
la salut a les escoles
L’Ajuntament de la Llagosta 
està portant a terme diverses 
activitats d’educació per a la 
salut. Les propostes que s’es-
tan realitzant formen part de 
la Guia d’Activitats i Serveis 
Educatius que el Consistori 
llagostenc posa a disposició 
dels centres d’ensenyament 
de la nostra localitat.
Des de la Regidoria de Salut 
Pública, s’estan realitzant ta-
llers d’afectivitat i sexualitat 
a l’alumnat de 4t d’ESO. Al 
febrer, es van fer els tallers 
Juguem a metges, amb alum-
nes de 4t de Primària de Les 
Planes i de 5è de Primària de 
la Safa, i el taller Cura de feri-
des, també als grups de 5è de 
la Safa.
Fins a final de curs estan pro-
gramades altres activitats, 

com ara tallers de prevenció 
de consum d’alcohol, impar-
tits per la Diputació, per a 
alumnes de 3r ESO de l’Ins-
titut Marina; tallers de fruites 
a l’Escola Joan Maragall; un 
altre d’alimentació a l’Escola 
Safa; tallers i revisions den-
tals a alumnes de 1r de Pri-
mària; i el crèdit de síntesi 
La salut, prevenció i cura, a 
l’alumnat de 2n d’ESO de la 
Balmes.
Els tallers estan impartits 
pel tècnic de Salut Pública 
de l’Ajuntament de la Lla-
gosta, les educadores socials 
municipals i tècnics de la 
Diputació de Barcelona. Al-
gunes de les activitats també 
compten amb la col·laboració 
de les persones voluntàries de 
Rems. - Xavi Herrero

SALUT PÚBLICA

L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va mantenir el 27 de 
febrer una nova trobada amb 
la ciutadania. L’acte va tenir 
lloc a la sala d’exposicions de 
Can Pelegrí amb la presència 
d’una vintena de persones, 
bàsicament participants en les 
activitats per a adults organit-
zades per la Biblioteca. 
Durant la tertúlia, que es va 
desenvolupar durant una 
hora, es van tractar diversos 
temes, com la seguretat vià-
ria, la neteja dels carrers o 
els problemes d’aparcament. 
L’alcalde va respondre totes 
les qüestions plantejades pels 
assistents.

Seguretat viària
Sobre seguretat viària es va 
plantejar la necessitat de pren-
dre alguna mesura a la roton-
da de la riera Seca per reduir 
la velocitat dels cotxes. També 
es va plantejar la necessitat de 
millorar la senyalització per 
indicar les sortides. L’alcalde 
va indicar que aviat es millo-
rarà la senyalització i que s’es-
tudiarà posar alguna banda 
reductora més.
A la trobada, alguna de les as-
sistents va demanar canvis en 
la ruta de la neteja viària per 
evitar que la camioneta es-
combradora passi sempre a la 
mateixa hora del matí pel ma-

PARTICIPACIÓ    ÓSCAR SIERRA VA PARLAR EL 27 DE FEBRER AMB VINT PERSONES

L’alcalde manté una nova 
trobada amb la ciutadania

L’alcalde parla amb els participants a la tertúlia del 27 de febrer. 

teix lloc. També es va pregun-
tar quines mesures es prenen 
per reduir la colònia de coloms 
que hi ha en algunes zones del 
municipi i sobre la ubicació 
dels contenidors. Óscar Sier-
ra va recollir el suggeriment 
sobre la neteja. També va in-
dicar que es fan captures de 
coloms per alliberar-los lluny 
del municipi i va anunciar que 
l’Ajuntament té la intenció de 
canviar els actuals conteni-
dors de recollida selectiva per 
uns altres de càrrega lateral 
com els contenidors de rebuig 
per facilitar la seva recollida.
Els problemes d’aparcament 
també van sorgir a la trobada. 
L’alcalde va anunciar la crea-
ció de 30 noves places d’apar-
cament al final del passeig 

del Pintor Sert i la renovació 
de les voreres dels carrers de 
Joaquim Blume i Progrés per 
crear zones d’aparcament. A 
més, va indicar que es farà una 
campanya per retirar cotxes 
abandonats dels carrers de la 
nostra localitat.
L’alcalde també va avançar 
que l’Ajuntament ha rebut una 
subvenció de la Diputació per 
invertir en millores a la Biblio-
teca de la Llagosta i va dir que 
s’hi instal·laran llums led i es 
millorarà el mobiliari. Algu-
na de les assistents va agrair a 
l’alcalde que complís el com-
promís de crear una nova pa-
rada de bus per permetre als 
veïns i veïnes de la Llagosta 
pagar una tarifa corresponent 
a la zona 1. - Xavi Herrero 

El Dia del soci de l’Agrupa-
ción Cultural Galega Albora-
da va reunir el 2 de març 140 
persones en un dinar amb 
menú gallec. La celebració va 
tenir lloc a la seu de l’entitat, 
darrere del Centre Cultural. 
L’objectiu de la jornada era 
agrair la tasca dels socis i sò-
cies al llarg de l’any.
La trobada va tenir lloc al 
migdia i els 140 participants 
van gaudir d’un menjar típic 
gallec. Posteriorment, va te-
nir lloc el lliurament de les 
insígnies d’or a cinc socis per 
complir 25 anys a l’entitat i 
dos reconeixements a les per-

sones més veteranes. “Vam 
fer coincidir el Dia del soci 
amb el Carnaval i va ser un 
èxit d’assistència. A les 16.30 
hores, hi va haver persones 
que van marxar per disfres-
sar-se i la resta ens vam que-
dar”, ha explicat el president 
de l’Agrupación Cultural Ga-
lega Alborada, José Luis Sal-
gueiro.
Dels 140 participants al dinar, 
110 eren socis o sòcies. Tam-
bé hi van assistir l’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierra, i el 
regidor de Cultura, Mariano 
García. - José Luis Rodríguez 
Beltrán

SOCIETAT

El Dia del soci d’Alborada 
reuneix 140 persones

L’Audiència de Barcelona ha 
condemnat a cinc anys de pre-
só dos dels acusats per l’agres-
sió a Sergio Mármol per un 
delicte d’homicidi en grau de 
temptativa i a pagar una in-
demnització d’1.263.956 eu-
ros a la víctima, amb greus 
seqüeles físiques a conseqüèn-
cia de la pallissa que va rebre 
fa tres anys a la sortida d’una 
discoteca. Sergio Mármol ha-

SUCCESSOS    LA FAMÍLIA, INDIGNADA, PER UNES PENES QUE CONSIDERA MASSA LLEUS

Condemnats tres dels
agressors de Sergio Mármol

via estat veí de la Llagosta i ara 
resideix a Montcada. El tercer 
dels acusats ha estat condem-
nat per un delicte de lesions i 
haurà d’abonar una multa de 
sis euros diaris durant tres 
mesos. Els dos primers acusats 
estaven en presó preventiva 
des de feia un any i el tercer, 
que ja està en llibertat, ha estat 
a la presó tres anys i mig. La 
família de Sergio Mármol s’ha 

mostrat indignada per la sen-
tència en considerar que les 
penes són bastant lleus tenint 
en compte tot el mal que van 
causar. Durant els dos dies de 
la vista oral, el 31 de gener i el 
4 de febrer, hi van declarar 14 
persones, que van oferir ver-
sions contradictòries sobre la 
baralla i no van aportar cap 
dada sobre la identitat dels 
agressors. - 08centvint
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Ya sabéis, nos referimos a la 
lista ordenada de las calles que 
junto a un mapa nos señala 
su localización. No haré co-
mentario sobre las calles, que 
eso es más complejo;  voy  a 
comentar el nombre de esas 
calles o, por mejor decirlo, co-
mentar aquellas calles cuyos 
nombres nos señalan algún 
asunto específico de nuestra 
población y que fuera de ese 
contexto no tendrían la mis-
ma significación.
Digamos primero que, por el 
reducido espacio del tramado 
urbano, los llagostenses hace-
mos uso escaso de los nom-
bres de las calles para localizar 
o señalizar puntos de encuen-
tro. Señalamos negocios o en-
tidades para indicar un punto: 
quedamos en la plaza, nos ve-
mos junto al súper, estaremos 
junto a la farmacia, etc.

Desconocimiento
Eso nos lleva a que sea grande 
el desconocimiento del nom-
bre de las calles. He presencia-
do en diversas ocasiones como 
un coche baja la ventanilla, 
pregunta a un vecino por una 
calle y éste le dice: no sé. Sólo 
le falta añadir: no sé, yo soy de 
aquí. Haced esta prueba: pre-
guntad a cualquiera por cinco 
calles cogidas al azar y veréis  
lo acertado de lo dicho.
Mirando la lista de las calles y 
si las relacionamos con la épo-
ca en que se nombraron, nos 
mostrarán la sensibilidad del 
momento. Vemos nombres de 
santos, personajes de un de-
terminado sector… y también 

UNA MIRADA AL NOMENCLÁTOR

ausencias.  ¿Habéis visto algu-
na calle que lleve el nombre 
que se refiera a naturaleza o 
plantas? Ausencia significati-
va. Como es significativo tam-
bién que el nombre de quien 
rigió el consistorio durante un 
cuarto de toda la historia mu-
nicipal no figure en el nomen-
clátor. ¿Habéis visto por algún 
espacio el nombre de José Luis 
López Segura? Pues eso.

Significación local 
Ahora veamos cuáles son los 
nombres de nuestro nomen-
clátor que tienen significación 
específicamente local. Dejare-
mos, por tanto, los nombres 
que, mirando una enciclope-
dia o google, nos den  cumpli-
da explicación de ellas; pero 
que, como decía antes, mere-
ció en su tiempo atención de 
alguna entidad municipal.
¿Por qué se decidió bajar al no-
menclátor parte del santoral? 
¿Qué decidió cambiar la calle 
Manuel Azaña por Generalísi-

como fábrica Ignis, hoy desa-
parecida. El propietario cons-
truyó para sus trabajadores un 
conjunto de viviendas junto a 
la calle que lleva su nombre.
C. de Cabanyes, recuerda el 
nombre de la demarcación a 
la que pertenecía este espacio 
y que hoy está partida entre 
los municipios de La Llagosta 
y Sant Fost.
Ptge. de Can Baqué, en rela-
ción con  la masía aneja.
Ptge. de Can Calvet, fábrica 
ya desaparecida de la que se 
conserva la chimenea.
Pl. de la Carota, pequeña pla-
ceta con diseño infantil repre-
sentando la cara de un payaso.
Pl. de Cinto Pagès, payés pro-
pietario del espacio que ocupa 
la plaza y que formaba el huer-
to de la vivienda según diseño 
de las primeras viviendas del 
barrio de La Llagosta.
Pl. Cirera Voltà, abogado y 
propietario de la casa Can Mi-
lans, de importante influen-
cia antes de la guerra y en el 
perio do franquista.
Pl. de les Cultures, enclave 
municipal de convivencia en-
tre lugareños y una alta densi-
dad  de miembros procedentes 
de otras culturas.
C. de les Escoles, en esta calle 
estaba la antigua escuela uni-
taria hasta que se construyó 
por los años 60 el Colegio 
Sagrada Familia al final de la 
misma calle.
Pl. de l’Escorxador, en esta pla-
za estaba situado el matadero 
municipal, que tuvo corta exis-
tencia con esa finalidad y pasó 
luego a ser almacén de la Briga-

mo Franco y después por 11 de 
Setembre? No derro charemos 
esfuerzos en sacar conclusio-
nes. Tampoco nos costará adi-
vinar qué les movió al acierto 
de nombrar plaza de las Cultu-
ras a la antigua granja y mata-
dero de pollos.
De los 84 nombres de espacios 
y según el orden en que apa-
recen en el nomenclátor estos 
son los que, según mi opinión, 
adquieren significación local 
específica:
Pl. de l’Alcalde F. J. Serrano, 
pediatra local y alcalde del pri-
mer consistorio democrático.
Pl. de l’Alcalde Sisó Pons, pri-
mer alcalde cuando en el 36 se 
formó el municipio.
Pl. Antoni Baqué, propietario 
de fincas en el pueblo que ce-
dió terreno para la construc-
ción de la iglesia, la plaza de su 
nombre y la casa consistorial.
C. de Brutau, empresario co-
propietario de la fábrica de 
tejidos Brutau en terrenos de 
Montcada, después conocida 

da Municipal.
C. de Josep Montserrat, el 
nombre hace referencia al padre 
del primer párroco de La Lla-
gosta.
C. de la Llebre, masía junto al 
Parque Popular que en su ori-
gen fue hostal.
Pl.  de la Masia, parque junto a 
la masía Can Baqué. 
C. de Nicolás Longarón, tal 
nombre es el de un inspector de 
enseñanza que colaboró con el 
Consistorio de la época para la 
creación del centro escolar Sa-
grada Familia.
Ptge. de Pedrosa, abogado que 
construyó las viviendas situa-
das en ese lugar.
Pl. de Pere IV, plaza dedicada al 
recuerdo del escritor Joan Oli-
ver conocido con el seudónimo 
de Pere Quart; pero en nuestro 
caso escrito de forma ambigua 
y confusa.
Jardins de la Pineda Fosca, re-
cuerdan el espeso boscaje entre 
La Llagosta y Mollet, en la an-
tigüedad escenario de fechorías 
de bandoleros.
Pl. de Ponent, por su situación 
en el término municipal.
Parc Popular, parque en su día 
reclamado por la población y 
que con presión lo  obtuvo.
Av. del Turó, denominación 
que excede a su apariencia. Fue 
una de las primeras calles. Con-
duce a la única elevación local 
donde se encuentra el espacio 
deportivo. Desde esta calle la 
mirada queda encañonada 
también hacia el turó de Mont-
cada i Reixac.

José Luis Mediavilla Alonso 



www.08centvint.catAnàlisi 1308centvint  I Abril 2019

Ya sabéis, nos referimos a la 
lista ordenada de las calles que 
junto a un mapa nos señala 
su localización. No haré co-
mentario sobre las calles, que 
eso es más complejo;  voy  a 
comentar el nombre de esas 
calles o, por mejor decirlo, co-
mentar aquellas calles cuyos 
nombres nos señalan algún 
asunto específico de nuestra 
población y que fuera de ese 
contexto no tendrían la mis-
ma significación.
Digamos primero que, por el 
reducido espacio del tramado 
urbano, los llagostenses hace-
mos uso escaso de los nom-
bres de las calles para localizar 
o señalizar puntos de encuen-
tro. Señalamos negocios o en-
tidades para indicar un punto: 
quedamos en la plaza, nos ve-
mos junto al súper, estaremos 
junto a la farmacia, etc.

Desconocimiento
Eso nos lleva a que sea grande 
el desconocimiento del nom-
bre de las calles. He presencia-
do en diversas ocasiones como 
un coche baja la ventanilla, 
pregunta a un vecino por una 
calle y éste le dice: no sé. Sólo 
le falta añadir: no sé, yo soy de 
aquí. Haced esta prueba: pre-
guntad a cualquiera por cinco 
calles cogidas al azar y veréis  
lo acertado de lo dicho.
Mirando la lista de las calles y 
si las relacionamos con la épo-
ca en que se nombraron, nos 
mostrarán la sensibilidad del 
momento. Vemos nombres de 
santos, personajes de un de-
terminado sector… y también 

UNA MIRADA AL NOMENCLÁTOR

ausencias.  ¿Habéis visto algu-
na calle que lleve el nombre 
que se refiera a naturaleza o 
plantas? Ausencia significati-
va. Como es significativo tam-
bién que el nombre de quien 
rigió el consistorio durante un 
cuarto de toda la historia mu-
nicipal no figure en el nomen-
clátor. ¿Habéis visto por algún 
espacio el nombre de José Luis 
López Segura? Pues eso.

Significación local 
Ahora veamos cuáles son los 
nombres de nuestro nomen-
clátor que tienen significación 
específicamente local. Dejare-
mos, por tanto, los nombres 
que, mirando una enciclope-
dia o google, nos den  cumpli-
da explicación de ellas; pero 
que, como decía antes, mere-
ció en su tiempo atención de 
alguna entidad municipal.
¿Por qué se decidió bajar al no-
menclátor parte del santoral? 
¿Qué decidió cambiar la calle 
Manuel Azaña por Generalísi-

como fábrica Ignis, hoy desa-
parecida. El propietario cons-
truyó para sus trabajadores un 
conjunto de viviendas junto a 
la calle que lleva su nombre.
C. de Cabanyes, recuerda el 
nombre de la demarcación a 
la que pertenecía este espacio 
y que hoy está partida entre 
los municipios de La Llagosta 
y Sant Fost.
Ptge. de Can Baqué, en rela-
ción con  la masía aneja.
Ptge. de Can Calvet, fábrica 
ya desaparecida de la que se 
conserva la chimenea.
Pl. de la Carota, pequeña pla-
ceta con diseño infantil repre-
sentando la cara de un payaso.
Pl. de Cinto Pagès, payés pro-
pietario del espacio que ocupa 
la plaza y que formaba el huer-
to de la vivienda según diseño 
de las primeras viviendas del 
barrio de La Llagosta.
Pl. Cirera Voltà, abogado y 
propietario de la casa Can Mi-
lans, de importante influen-
cia antes de la guerra y en el 
perio do franquista.
Pl. de les Cultures, enclave 
municipal de convivencia en-
tre lugareños y una alta densi-
dad  de miembros procedentes 
de otras culturas.
C. de les Escoles, en esta calle 
estaba la antigua escuela uni-
taria hasta que se construyó 
por los años 60 el Colegio 
Sagrada Familia al final de la 
misma calle.
Pl. de l’Escorxador, en esta pla-
za estaba situado el matadero 
municipal, que tuvo corta exis-
tencia con esa finalidad y pasó 
luego a ser almacén de la Briga-

mo Franco y después por 11 de 
Setembre? No derro charemos 
esfuerzos en sacar conclusio-
nes. Tampoco nos costará adi-
vinar qué les movió al acierto 
de nombrar plaza de las Cultu-
ras a la antigua granja y mata-
dero de pollos.
De los 84 nombres de espacios 
y según el orden en que apa-
recen en el nomenclátor estos 
son los que, según mi opinión, 
adquieren significación local 
específica:
Pl. de l’Alcalde F. J. Serrano, 
pediatra local y alcalde del pri-
mer consistorio democrático.
Pl. de l’Alcalde Sisó Pons, pri-
mer alcalde cuando en el 36 se 
formó el municipio.
Pl. Antoni Baqué, propietario 
de fincas en el pueblo que ce-
dió terreno para la construc-
ción de la iglesia, la plaza de su 
nombre y la casa consistorial.
C. de Brutau, empresario co-
propietario de la fábrica de 
tejidos Brutau en terrenos de 
Montcada, después conocida 

da Municipal.
C. de Josep Montserrat, el 
nombre hace referencia al padre 
del primer párroco de La Lla-
gosta.
C. de la Llebre, masía junto al 
Parque Popular que en su ori-
gen fue hostal.
Pl.  de la Masia, parque junto a 
la masía Can Baqué. 
C. de Nicolás Longarón, tal 
nombre es el de un inspector de 
enseñanza que colaboró con el 
Consistorio de la época para la 
creación del centro escolar Sa-
grada Familia.
Ptge. de Pedrosa, abogado que 
construyó las viviendas situa-
das en ese lugar.
Pl. de Pere IV, plaza dedicada al 
recuerdo del escritor Joan Oli-
ver conocido con el seudónimo 
de Pere Quart; pero en nuestro 
caso escrito de forma ambigua 
y confusa.
Jardins de la Pineda Fosca, re-
cuerdan el espeso boscaje entre 
La Llagosta y Mollet, en la an-
tigüedad escenario de fechorías 
de bandoleros.
Pl. de Ponent, por su situación 
en el término municipal.
Parc Popular, parque en su día 
reclamado por la población y 
que con presión lo  obtuvo.
Av. del Turó, denominación 
que excede a su apariencia. Fue 
una de las primeras calles. Con-
duce a la única elevación local 
donde se encuentra el espacio 
deportivo. Desde esta calle la 
mirada queda encañonada 
también hacia el turó de Mont-
cada i Reixac.

José Luis Mediavilla Alonso 
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Raúl Valero Martínez
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Serveis Socials
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Jaume Bonallach Aguado
Regidor de Comerç, Consum i Participació
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PP
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Alberto López Rodríguez, Virginia Jiménez Pueyo, 
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Jorge Sabanza Jiménez i Jorge Sabanza Rodríguez
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1965 aproximadament.  Estudiantina (Tuna) de la Llagosta.

Estudiantina (Tuna, en castellà) de la Llagosta l’any 1965 a l’Església 
Parroquial de Sant Josep amb mossèn Pere Rúbies. La madrina és 
Montserrat Sancho. Antonio Morillas Vallejo és el primer per la dreta.

Procedència: Foto cedida per Antonio Morillas Vallejo a l’Arxiu 
Municipal de la Llagosta.
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L’ENTITAT

Em semblen molt bé els 
nous jocs infantils perquè ja 
era hora de veure-ho al Parc 
Popular. El joc que més ha 
agradat als meus petits és el 
tobogan amb un pont.

LA VEU DEL POBLE
Què li semblen els nous jocs 
infantils del Parc Popular?

PEDRO PRÓFUMO
De moment veig que els nous 
jocs estan molt bé, però els 
gronxadors de l’àrea dels 
més petits es podrien ha-
ver pintat. Tot està molt bé, 
menys això. 

SONIA DOBLAS

Em sembla una bona iniciativa 
per part de l’Ajuntament. Crec 
que ja era hora que es fes. Els 
que més agraden són la zona 
per als més petits, que ara és 
més gran, i la tirolina. 

SERGIO ÁLVAREZ
Estan molt bé tots els jocs 
infantils que han posat. Els 
que més han agradat són la 
tirolina i el tobogan gran. Ara 
venim gairebé cada tarda per 
aquests jocs. 

SARA RAMÍREZ

Estan molt bé, però crec que 
en els jocs infantils, en els 
quals hi ha sorra just abaix, 
podria haver algun tipus de 
paviment perquè si cau un 
nen o nena es pot fer mal.

F. JAVIER DE LA CRUZ
M’han agradat molt i els 
infants s’ho passen molt bé. 
Ara venim al Parc Popular 
cada tarda. Abans anàvem 
a un altre parc, però ara ens 
agrada més aquest.

MARI PAZ CRUZ

CLUB PETANCA LA LLAGOSTA

FITXA

nuel Raya i Manuel Gonzá-
lez. Les primeres partides es 
jugaven al solar del costat 
de l’Església de Sant Josep. 
També van disposar de pistes 
al costat de l’antic camp de 
futbol, situat on està ara la 
plaça de la Sardana.  

El moment més destacat 
de la petanca a la Llagosta, 
va ser la temporada 96-97, 
quan el club es va proclamar 
campió de Primera Divisió, 
la categoria més alta que hi 
havia en aquell moment a 
Espanya, ja que només exis-
tia la competició catalana. 
En aquella època, una triple-

El Club Petanca la Llagosta 
és un dels més veterans de 
tot Catalunya. Quan ja que-
da poc per arribar als seus 
50 anys d’història, l’entitat 
sembla haver començat una 
nova etapa amb l’ànim de 
recuperar els seus millors 
moments. El club compta 
amb prop de cent socis i rei-
vindica la petanca com un 
esport competitiu adreçat a 
gent de totes les edats.

En les darreres � tes del club 
està l’ascens del conjunt fe-
mení de Quarta a Tercera 
catalana, aconseguit en la 
seva primera temporada a la 
lliga. Al juny passat, va que-
dar segon a l’Internacional 
Ciutat de Barcelona, una de 
les competicions més impor-
tants del món de la petanca. 
Al maig passat, va guan-
yar la fase prèvia catalana 
i va disputar el Campionat 
d’Espanya.

El conjunt A del Club Petanca 
la Llagosta juga a Tercera Ca-
talana, després d’aconseguir 
l’ascens la temporada passa-
da com a campió de lliga, i el 
B ho fa a Cinquena Catalana. 

El club llagostenc va ser fun-
dat per Ramón López, Ma-

UN DELS CLUBS MÉS VETERANS DE CATALUNYA
ta del club es va proclamar 
campiona del primer Torneig 
de la Joia, organitzat per la 
Federació Catalana.

A la Llagosta, hi havia molta 
a� ció per la petanca, prova 
d’això van ser els clubs que 
van coexistir, l’Atlètic la Lla-
gosta, que es va fusionar 
amb el Club Petanca la Lla-
gosta a inicis dels 90, el Club 
Petanca Mulero, el Pedro IV 
i el Petanca Plaza Catalunya, 
que encara està en actiu ac-
tualment. 

Un dels objectius del club, 
que acaba de renovar la seva 
junta directiva, és recuperar 
el Memorial Ramón López 
i fer-lo coincidir novament 
amb la Festa Major de la Lla-
gosta. Els responsables de 
l’entitat també estan treba-
llant per aconseguir la mi-
llora de les Pistes municipals 
de petanca, situades al Parc 
Popular. - Xavi Herrero

Any de fundació: 1972
Nombre de socis: 90
Adreça: carrer de l’Estació s/n (Parc Popular)
Correu electrònic: julipm@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ petanca.lallagosta

L’entitat vol 
donar un nou 
impuls, a més 
d’apostar per 
l’equip femení

08centvint  I  Abril 2019
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CULTURA

4 años de mejoras en el pueblo con un equipo y 
alcalde a vuestro lado: 
Mejora de la economía del Ayuntamiento.
Parada Bus Zona 1.
Mejora del Parque Popular.
Reforma de Parques Infantiles.
Mejora Rotonda del Pabellon AGR.
Mejora del Camí de Can  Donadéu.
Reforma de la Plaza Catalunya.
Mejora del Casal de Avis.
Mejora del Centro Cultural.
Mejora del Pabellón Antonio García.
Mejora del CEM El Turó.
Mejora de la limpieza del pueblo.
Mejora de la iluminación del pueblo.
Rehabilitación de la Masia Can Baqué.
Reforma de mejora de la Calle Estación.
Mejora de asfaltado de calles.
Acuerdo para un nuevo ambulatorio.
Resolución de conflictos graves en el pueblo.  
Más de 100 actuaciones de mejora en la vía pública.  

Si este pequeño resumen te parece mucho, todavía 
queremos hacer mucho más, ven a conocer al equi-
po socialista que lo hará posible en su presentación 
el VIERNES 29 de Marzo a las 19.30 h en el Institut 
MARINA.

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

EL CAMBIO A MEJOR

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu 
Català

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

La legislatura termina y el gobierno del PSC ha ba-
sado parte de su acción en negar y tergiversar las 
buenas actuaciones que ICV-EUiA llevó a cabo en 
la anterior legislatura y numerosas son las mentiras 
vertidas que han quedado desmentidas.
Pero sin duda, el ejemplo más significativo y que 
hoy esconden es el conflicto del CEM El Turó. Hemos 
conocido por la prensa una nueva sentencia favora-
ble en la denuncia interpuesta por GEAFE (a fecha 
de este artículo los grupos municipales no tenemos 
copia de la misma) frente a la intervención del com-
plejo deportivo, actuación que recibió un ataque de 
la empresa vía judicial y de la oposición vía política 
vertiendo numerosas acusaciones sobre la mala, in-
correcta e ilegal actuación de ICV-EUiA.
Hoy, de nuevo, 7 años después la sentencia da la 
razón al gobierno de ICV-EUiA y desestima TODAS Y 
CADA UNA de las acusaciones de Geafe y ratifica el 
incumplimiento de la empresa de sus obligaciones 
contractuales, la legalidad y la corrección del proce-
so por parte de la institución municipal. 
Una vez más el gobierno “premio de transparencia” 
de Sierra calla y no da ni una explicación más allá de 
un breve en la web. Quizá por una vez tocaría que se 
felicitaran por el resultado y pidieran disculpas por la 
mentiras vertidas. Quizá así ganarían en credibilidad 
y humildad.

GEAFE INCUMPLIÓ
En la web del ayuntamiento, apreciamos que el ini-
cio de la pagina esta dedicado a publicar noticias 
del municipio, la mayor parte de ellas mostran-
do todo lo que se esta haciendo en la Llagosta, 
parques, obras, y diversas visitas del señor Oscar 
sierra a escuelas y centros, ademas de recepciones 
o entregas de premios, cosa que nos hace pensar 
que todo es UNA ESTRATEGIA de marketing político.
Después de casi cuatro años de gobierno, parece 
que ahora en los últimos meses de mandato hay 
que ponerse a trabajar para que todos vean lo 
bien que lo están haciendo. Hacer un sin fin de 
obras, sacar todas las licitaciones al mismo tiempo, 
hacer ofertas de trabajo para cubrir vacantes en el 
ayuntamiento, no parar de hacer visitas oficiales 
a entidades, y todo esto a poco tiempo de que 
empiece la campaña electoral. Ciudadanos ha sido el 
grupo municipal que mas mociones ha presentado, 
la mayoría de ellas para mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos y vecinas, y aunque muchas han 
sido  aprobadas, no se han llevado a cabo. Desde 
Ciudadanos queremos recordarle al equipo de 
gobierno que los medios municipales no se  deben 
utilizar para hacerse sus campañas electorales, que 
tienen que ser neutrales y que hacer eso es dejar en 
desventaja al resto de partidos políticos que tanto 
hemos trabajado durante estos 4 años.

MEDIOS NEUTRALES

La Llagosta és un poble actiu, dinàmic, plural i 
amb una voluntat democràtica que fa del nostre 
municipi, un referent  en l’àmbit de  Catalunya. 
La legislatura, que no ha estat gens fàcil per les 
forces constitucionalistes d’aquest territori i molt 
especialment pel Partit Popular de Catalunya, ha 
estat un exemple de convivència, diàleg i ètica. Posar 
de manifest la necessitat d’entendre’ns, deixant 
al marge les nostres diferències, tot construint 
una alternativa de govern per al poble, de manera 
estable, és un dels grans mèrits que ens podem 
atribuir. Mentre uns destruïen i malmetíem, els 
altres bastíem ponts en pro de la convivència. 
El Partit Popular de La Llagosta, i més concretament 
el nostre representat, en Jaume  Bonallach, ha 
demostrat un cop més que la responsabilitat és 
l’únic que ens mou. En un moment com l’actual, 
arribar a 2019 sense fracturar la vida política del 
poble és una medalla que pocs es poden penjar. 
Ha arribat l’hora del canvi, demostrar que contra 
més Partit Popular, més estabilitat i creixement 
experimenta La Llagosta. 
Ha arribat el moment de retre comptes i assolir que 
necessitem més persones com Jaume Bonallach en 
política. Perquè una altra manera de fer les coses és 
possible i, al final, res canvia si res canvia.

L’HORA DEL CANVI
S’acaba la legislatura, i podem dir que, si aquests 
quatre anys hi ha hagut un govern estable, ha estat, 
en gran part, gràcies a nosaltres. El 2015 el resultat 
electoral obligava a un tripartit. El PDeCAT-Junts 
per Catalunya haguéssim preferit sumar amb ERC, 
però no van voler. És respectable. Tancada la porta, 
quedava C’s o PP. Si haguéssim triat amb el cor, no 
hi haguéssim entrat i el tripartit llagostenc hagués 
estat PSC-PP-C’s. La nostra assemblea vam decidir 
que no podíem triar el camí fàcil i deixar en mans 
dels anticatalanistes el nostre poble. 
Des d’aleshores ens han criticat, ens han intentat 
fer malbé la imatge pública amb atacs personals... 
Però, per sort, sempre queda la gent justa que hi 
veu més enllà: veu persones que estimen el poble 
i que treballem per a tothom. Aquesta és la nostra 
raó de ser: defensar el nostre país i la nostra gent, 
vingui d’on vingui i pensi com pensi. Aquests 
quatre anys hem deixat enrere un govern inestable 
que va partir-se un cop i un altre i que va acabar 
paralitzant la gestió i les solucions a les necessitats 
de la Llagosta. No ha estat fàcil, però hem sanejat 
l’ajuntament, hem enllestit el projecte del nou 
CAP, ja tenim la subvenció preparada per reformar 
Can Baqué... I continuem. Ens presentem com a 
Junts per Catalunya perquè som fidels al President 
Puigdemont i a la Llagosta.  

FENT BALANÇ
Des del nostre partit estem preparats per afrontar 
les properes conteses electorals, el 18 de març 
passat vàrem aprovar la resta de la llista definitiva 
per a les eleccions municipals en una assemblea 
celebrada a Can Pelegrí. Una llista paritària dones/
homes i encapçalada per Xavier Cols i Motoso, actual 
regidor i portaveu del nostre grup municipal, que 
repetirà per segona i última vegada, com alcaldable 
a les eleccions municipals del 26 de maig, donant 
pas així a un relleu que creiem necessari per salut i 
regeneració democràtica.
Des del nostre grup municipal, des de la secció local, 
i les JERC, en treball conjunt, esperem que la llista de 
candidats i candidates i les propostes electorals que 
us presentarem sigui del vostre interès, aportarem 
noves i interessants idees pel municipi i el nostre 
treball i esforç continuarà pivotant sobre 2 eixos:
Volem la millor Llagosta dins una república catalana 
social, igualitària i democràticament justa.
També afanyem a l’equip de govern (PSC-PP-
PDECAT) a complir amb la totalitat del seu P.A.M. 
abans de que s’acabi la legislatura, donçs hauràn 
de rendir comptes amb la ciutadania. Per últim 
des d’Esquerra Republicana esperem que tothom 
gaudeixi de les festes de Sant Josep i de les activitats 
que s’han celebrat i es celebraran al poble durant 
aquests dies. 

BONES FESTES DE SANT JOSEP
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ATLETISME   LES INSCRIPCIONS ENCARA ESTAN OBERTES A LA PÀGINA WEB DE LA PROVA ESPORT ESCOLAR

L’Ajuntament organitza 
jornades multiesportives 
per als escolars

El 14 d’abril arriba la 32a 
edició de la Cursa Popular

Les persones interessades a 
participar a la Cursa Popular 
Els 10 de la Llagosta encara 
es poden inscriure a la pàgi-
na web els10delallagosta.com. 
Fins al 31 de març, el preu de 
la inscripció és de 14 euros per 
a la cursa de deu quilòmetres 
i d’11 per a la de cinc. De l’1 
a l’11 d’abril, s’haurà de pagar 
un euro més.
 

També hi haurà la possibilitat 
d’inscriure’s el mateix dia de 
la Cursa, sempre que no s’ha-
gin apuntat abans 500 perso-
nes, que és el límit que s’ha 
marcat l’organització. El dia 
14 d’abril, la inscripció costa-
rà 18 euros per a la cursa de 
deu quilòmetres i 15 per a la 
de cinc. 
Les curses per als atletes adults 
començaran a les 10 del matí. 
La línia de sortida i arribada  
estarà situada al carrer de l’Es-

L’Ajuntament organitzarà el 14 d’abril la 32a edició de la Cursa Popular Els 10 de 
la Llagosta. Tots els participants rebran com a regal la bossa del corredor amb 
obsequis dels patrocinadors de la prova. Hi ha la possibilitat d’inscriure’s a la 
cursa de cinc o a la de deu quilòmetres, que començaran a les deu del matí. A 
més, abans, se celebraran les minicurses per als atletes més joves. 

Sortida de la Cursa de l’any passat. 

La prova començarà 
a les 10 del matí amb 
sortida des del carrer 
de l’Estació

tació, al costat del Centre de 
Formació de Persones Adul-
tes. Les minicurses donaran 
inici a les 9.15 hores. Hi haurà 
una prova de 400 metres, una 
de 1.000 metres i una altra 
de 1.500 metres, depenent de 
l’edat dels participants.
La inscripció per a les mi-
nicurses, al preu de quatre 
euros, es podrà fer fins a l’11 
d’abril al web de la cursa o 
presencialment al Forn de 
Pa Ribas, situa t a l’avinguda 
del Primer de Maig. L’orga-

nització, que anirà a càrrec 
de l’Ajuntament i del Consell 
Municipal de l’Esport Escolar 
i Lleure, ha previst premis per 
als tres primers classificats de 
totes les categories. A més, re-
bran obsequis el primer atleta 
local de les curses de cinc i deu 
quilòmetres masculí i femení.
Tots els participants podran 
consultar el seu temps en una 
pantalla digital. La Cursa Po-
pular de la Llagosta és puntua-
ble per a les Curses de fons del 
Vallès. - Juanjo Cintas

L’Ajuntament de la Llagosta va organitzar el 8 de març una 
jornada multiesportiva per a alumnat de quart Primària de 
les escoles Les Planes, Joan Maragall, Sagrada Família i Gil-
pe de la Llagosta. Les activitats es van portar a terme al Camp 
Municipal de Futbol Joan Gelabert i al Pavelló Antonio García 
Robledo amb la coordinació de monitors de les Escoles d’Ini-
ciació Esportiva. Fins al final del curs, el Consistori llagostenc 
organitzarà altres jornades multiesportives, una el 5 d’abril per 
a alumnes de segon de Primària; una altra l’11 de maig per a P5 
i una altra el 7 de juny per a sisè de Primària. 
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La Concòrdia cau a Ripollet 
per 5 a 2 i perd el liderat
El Club Deportivo la Con-
còrdia ha perdut el liderat del 
grup 2 de la Segona Divisió 
espanyola després de caure 
dissabte, de forma inesperada, 
a la pista del Ripollet per 5 a 
2. Les de la nostra localitat no 
van estar encertades en atac i 
van fallar massa ocasions de 
gol. Per contra, el Ripollet va 
estar molt bé. 
Al descans, el marcador era 
d’empat a un. A la segona 
part, el Ripollet va marcar el 2 
a 1. Les de Dani Mosteiro van 
haver d’arriscar i, a falta de sis 
minuts per al final, van jugar 
amb portera-jugadora. El Ri-
pollet ho va aprofitar per sen-
tenciar el partit. Els dos gols 
de la Concòrdia els va marcar 
Villa. Aquesta ha estat la ter-
cera derrota de la temporada 
per al conjunt llagostenc. 

A un punt del líder
El nou líder amb 53 punts és 
l’Eixample, l’únic dels tres 
primers classificats que va 
guanyar la jornada passada. 
La Concòrdia ocupa la segona 
posició amb 52 punts, mentre 
que el Xaloc d’Alacant és ter-
cer amb 50. Dissabte, a partir 

Un xut de Villa que va acabar en gol contra el San Vicente. 

FUTBOL SALA   EL CONJUNT LLAGOSTENC OCUPA ARA LA SEGONA POSICIÓ 

de les 17.30 hores, les llagos-
tenques rebran la visita del 
Joventut d’Elx, que és cinquè 
amb 45 punts. 
La Concòrdia havia guanyat 
la jornada anterior el San Vi-
cente-Hércules per 6 a 1. Les 
llagostenques no van notar la 
baixa per lesió de Domi i van 
ser molt superiors a les seves 
rivals.
Al minut 1, Villa va fer l’1 a 
0. El 2 a 0 va arribar al minut 
4 i el va marcar Alba, que va 
aprofitar un rebuig de la por-
tera després d’un llançament 
de Villa.
Les visitants també van tenir 
ocasions, però Jess va estar 

molt bé sota pals. Al minut 
9, Sonia Blanco va aconse-
guir el 3 a 0 en una gran acció 
de l’equip entrenat per Dani 
Mosteiro. Villa va fer pujar al 
marcador el 4 a 0 al minut 13. 
Un minut després, la mateixa 
Villa va anotar el 5 a 0 amb un 
gran xut.
La segona part va ser més 
tranquil·la. Al minut 5, Alba 
va fer el 6 a 0. A dos minuts del 
final, el San Vicente va marcar 
el gol de l’honor.
D’altra banda, la Concòrdia va 
debutar a la Copa Catalunya el 
dia 14 i va eliminar el Ripollet 
(1-2) amb un gol d’Alba en el 
tram final. - Juanjo Cintas

FUTBOL SALA

El Fútbol Sala Unión
Llagostense encaixa sis 
derrotes seguides

El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense va 
patir el cap de setmana pas-
sat la sisena derrota seguida. 
Els de Juan Carlos García van 
perdre a la pista del Sagrerenc 
per 6 a 3. 
Els llagostencs són onzens 
amb 17 punts i diumenge, a 
partir de les 12 hores, jugaran 
a casa contra el cuer, Ciutat de 
Granollers, que no ha sumat 
cap punt en tota la tempora-
da. 
La jornada anterior, el FS 
Unión Llagostense va per-
dre  per 2 a 3 contra l’Albel-
da. Els llagostencs no van 
estar encertats de cara a gol. 
L’Albelda va inaugurar el 
marcador al minut 5. Quatre 

minuts després, Marc va es-
tar a punt d’empatar. Soria i 
Cubero també van tenir oca-
sions. L’Albelda es va trobar 
amb dues bones accions del 
porter llagostenc Alberto. Tot 
just abans del descans, els vi-
sitants van enviar un doble 
penal al travesser.
Al minut 1, Alberto Joyera 
va gaudir de dues oportuni-
tats per empatar, però no les 
va aprofitar. Els visitants van 
estar més bé en els darrers 
metres i van marcar el 0 a 2 al 
minut 2 i el 0 a 3 al minut 8.
Els gols locals van arribar al 
darrer tram del partit. Alber-
to va marcar l’1 a 3 al minut 
18 i David Soria, el 2 a 3 al mi-
nut 19. -  J. Cintas

El CD Viejas Glorias és vuitè
El Club Deportivo Viejas Glo-
rias de la Llagosta va empatar 
el cap de setmana passat a un 
gol a casa contra la Llantia. El 
gol del conjunt llagostenc el va 
marcar Valero.
Ara fa unes jornades, el Viejas 
Glorias va derrotar l’Argen-
tona, que es va presentar a la 
nostra localitat com a líder. El 
marcador va ser de 2 a 1. Els 
llagostencs van imposar-se 
amb gols de José Naranjo i 
Cristian López.
Els de la nostra localitat van 
caure al camp del Pomar per 
4 a 2. 
El proper cap de setmana, el 
Viejas Glorias es desplaçarà al 
camp del Lares Legends, que 

FUTBOL   ELS LLAGOSTENCS VAN DERROTAR FA UNES JORNADES EL LÍDER

Club Deportivo Viejas Glorias. 

El conjunt infantil A, 
campió de lliga

L’equip infantil A del Fútbol Sala Unión Llagostense ha 
guanyat la lliga del grup B de la Federació Catalana de Fut-
bol Sala. Els llagostencs es van proclamar campions dues 
jornades abans de la finalització de la competició. - J.L.R.B.

Una acció del partit contra l’Albelda. 

ocupa la tercera posició amb 
49 punts i que està lluitant per 

l’ascens. Els llagostencs són 
vuitens amb 43 punts. - J.C.





Victòria clara del Vallag en 
el derbi contra el Joventut
L’Handbol Club Vallag va 
guanyar dissabte (22-30) el Jo-
ventut Handbol la Llagosta en 
el derbi de la Tercera Catalana. 
Els de Javi Iglesias van ser su-
periors als de Xavi Canalejas i 
van donar una passa molt im-
portant de cara a l’ascens di-
recte. El Poliesportiu Antonio 
García Robledo va registrar 
una gran entrada i el partit va 
ser molt esportiu.

Al descans, 11 a 16
El Joventut Handbol va inau-
gurar el marcador, però de 
seguida (minut 6) el Vallag va 
aconseguir un avantatge de 
tres gols (1-4). Al minut 23, el 
Vallag dominava per cinc gols 
(8-13), que va ser el seu màxim 
avantatge durant la primera 
part. Al descans, el marcador 
era d’11 a 16.
La segona part va començar 
amb un parcial de 0 a 2 a fa-
vor dels d’Iglesias. El Joven-
tut Handbol es va arribar a 
col·locar a cinc gols (19-24), 

Alguns dels judokes llagostencs. Foto: AE Karate-Judo la Llagosta

HANDBOL   ELS DE JAVI IGLESIAS VAN SER MOLT SUPERIORS DURANT TOT EL PARTIT

però el Vallag no es va deixar 
sorprendre i va demostrar que 
arribava al derbi en un millor 
moment. El Vallag va dispo-
sar durant la segona part d’un 
màxim avantatge de vuit gols, 
que es va mantenir en el mar-
cador final. El Joventut Hand-
bol encaixava així la cinquena 
derrota seguida.
Després d’aquesta jornada, 
el Vallag s’ha situat en sego-
na posició en solitari amb 29 
punts i està en zona d’ascens 

directe. Per la seva part, el Jo-
ventut Handbol es manté en la 
cinquena plaça amb 21 punts, 
un dels llocs que garanteix 
disputar la promoció d’ascens.
Aquest cap de setmana, els ju-
gadors de Javi Iglesias jugaran 
a la pista del Sant Joan Despí 
C, que és el penúltim classifi-
cat amb 10 punts, mentre que 
els de Xavi Canalejas es des-
plaçaran al terreny de joc del 
líder destacat del grup, el Sant 
Vicenç B. - J. Cintas

HANDBOL I FUTBOL SALA

El Joventut Handbol i el
FS Unión Llagostense se
sumen al Dia de les Dones

El Joventut Handbol la Lla-
gosta i el Fútbol Sala Unión 
Llagostense van portar a ter-
me el 9 de març activitats en 
el marc de la programació 
per commemorar a la nostra 
localitat el Dia Internacional 
de les Dones. El FS Unión 
Llagostense va organitzar al 
Complex Esportiu Municipal 
El Turó un partit amistós amb 
la participació del seu equip 
femení. Les locals van perdre, 
però van passar una bona es-
tona i es van sumar així als 
actes del Dia de les Dones.
Per la seva part, el Joventut 
Handbol va muntar al Pave-
lló Antonio García Robledo 
una trobada de minihand-
bol femení. El torneig es va 

disputar entre les categories 
benjamí i aleví femenins i hi 
van participar el BM Grano-
llers, Sant Joan Despí, Mo-
lins de Rei, Esplugues, Garbí 
i Joventut Handbol. A més, el 
campionat va comptar amb la 
presència de jugadores de la 
selecció catalana que estan a 
la Residència Joaquim Blume 
i que van fer una exhibició de 
precisió.
Durant aquest mes de març, 
tant el Fútbol Sala Unión 
Llagostense com el Joven-
tut Handbol han fet diver-
ses sessions d’entrenament 
obertes a tota la ciutadania 
per promoure l’esport feme-
ní. - Juanj o Cintas / José Luis 
Rodrí guez Beltrán

Pluja de podis per al judo 
llagostenc a la Copa
La secció de judo de l’Asso-
ciació Esportiva Karate-Judo 
la Llagosta va aconseguir 30 
medalles a la Copa Catalunya 
aleví i benjamí. El campionat 
es va celebrar el 9 de març a 
Santa Perpètua amb l’organit-
zació de la Federació Catalana 
de Judo i el Club Judo Santa 
Perpètua.
L’entitat llagostenca va presen-
tar 36 judokes, 30 dels quals 
van aconseguir pujar al podi. 
En categoria aleví, es van ob-
tenir tres primers llocs; quatre 
segons; quatre tercers i quatre  
quarts. En benjamí, cinc pri-
mers llocs; vuit segons; i sis 
tercers. 
“Estem molt satisfets d’aquest 
campionat, que és com si fos 

JUDO      ELS ESPORTISTES DE LA NOSTRA LOCALITAT VAN ACONSEGUIR 30 MEDALLES

una prèvia del Campionat de 
Catalunya, que tindrà lloc a 
la Llagosta, perquè a la Copa 
es decideix el nivell dels in-
fants”, explica un dels respon-
sables de l’AE Karate-Judo la 

Una acció d’atac del Vallag durant el derbi.

Llagosta, Juan Carlos Cerru-
do. El Campionat de Catalu-
nya aleví i benjamí tindrà lloc 
l’11 de maig al CEM El Turó 
de la Llagosta. - José Luis Ro-
dríguez Beltrán
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PATINATGE ARTÍSTIC

Dues medalles per al Club Patí
la Llagosta al Trofeu de Lliçà de Vall

El Club Patí la Llagosta va 
aconseguir dues segones po-
sicions en el tercer Trofeu de 
la Vall del Tenes de Lliçà de 
Vall, que es va disputar el 16 

de març. Nekane Jiménez va 
ser segona en Iniciació B1, 
mentre que Joel Sánchez va 
ocupar la segona plaça en Ini-
ciació A. - J.C.

Inversions a la via pública



Inversions a la via pública
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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)

28 març
VILA

29 març - 4 abril
CALVO SÁNCHEZ

5 - 11 abril
BOTET NADAL

12 - 17 abril
CARRERAS ARBAT

18 - 25 abril
VILA

26 abril - 2 maig
CALVO SÁNCHEZ

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

Dimecres, dia 3
CLUB DE LECTURA. 
Proyecto Verne, de José 
Ramón Vera. Amb la 
presència de l’autor.
A les 16 h 

L’HORA DEL CONTE. 
Amb Puri Ortega.
A les 18.30 h

Divendres, dia 5
EL CLUB DEL LLIBRE
Trobada amb Toni Soler.
Teatre Ateneu de Sant Celoni.
Organitza: Diputació de 
Barcelona i Ajuntament de 
Sant Celoni.
A les 19 h

Dimecres, dia 10
VIDEOFÒRUM.
Comentari de la pel·lícula El 
editor de libros, del director 
Michael Grandage.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.
Amb la contacontes Puri Ortega. 
A les 18.30 h

Dilluns, dia  8  
ATRAPALLIBRES
Comentari i activitats sobre el 
tercer llibre llegit i veredicte final
A les 17.30 h

Dimecres, dia  24  
XERRADA
Com millorar les relacions 
familiars a través de l’enfoc 
sistèmic.  
A càrrec d’Ana Egea.
A les 16 h

TALLERS
Les places als tallers són 
limitades. Per participar-hi, cal 
inscriure’s a la Biblioteca.

GRUP DE CONVERSA EN 
CATALÀ.
Per practicar el català.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h.

plasmar les seves idees en 
noves creacions. 
A càrrec de Conchi 
Fernández, dinamitzadora.
Tots els dimarts, de 18.30 h 
a 20 h.

TALLER CREATIU. 
Es treballa teatre, poesia i 
narrativa simultàniament, 
impartint tècniques i 
coneixements a les persones 
participants perquè puguin 

SANT JORDI
De l’1 al 27 d’abril
EXPOSICIÓ Punts de llibre 
participants al Concurs de Sant 
Jordi.

Del 4 al 27 d’abril
UN PUNT DE LLIBRE CADA DIA
Cada dia podreu veure els punts 
de llibre finalistes del Concurs 
de Sant Jordi a les xarxes socials 
de la Biblioteca.

Dimarts, dia 23 
-A partir de les 15.30 h
Parada de la Biblioteca a la plaça 
d’Antoni Baqué.
- A les 18 h
Hora del Conte especial de Sant 
Jordi.

-A les 18.30 h
Entrega de premis del Concurs 
de punts de llibre de Sant Jordi.
-A les 18.45 h
Recital de poesia.
A càrrec de les integrants del Ta-
ller creatiu de la Biblioteca.

Del 24 al 27 d’abril
FIRA DE REVISTES
Emporteu-vos les revistes d’anys 
anteriors que la Biblioteca no 
conserva. 

Dissabte, dia 27
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
Contes per a la princesa, Sant Jordi 
i el Drac, a càrrec d’Un Conte al 
sac.  
A les 12 h

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 
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5 l divendres
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ. El fo-
tògraf David Puente mostra la seva 
obra En blanco i negro. 
A les 19 h, a Can Pelegrí.
Foto-Club la Llagosta.

6 l dissabte
SORTIDA CULTURAL. 
Amb Loreños por el mundo i els 
quadres de ball de la Casa de Anda-
lucía de la Llagosta: Algarabía, Aza-
har, Cristina i  Meritxell.
A les 17 h, al teatre La Lira del 
Vendrell.
Casa de Andalucía.

FAMILY DAY.  
Actuacions en directe, màster class, 
tallers d’acrobàcies i de break dan-
ce, llits elàstics i altres propostes. 
D’11 a 21 h, al Centre Cultural.
Escola de Dansa La Room.

10 l dimecres
PASSEJADA GENT GRAN. 
Sortida a Torrelles de Llobregat. Ci-
cle de passejades per a la gent gran 
organitzat per l’Ajuntament de la 
Llagosta i la Diputació de Barcelona.
Inscripcions al Casal d’Avis. 

Març
INSCRIPCIONS CURSOS DE CATALÀ.
Fins al 28 de març.
Dijous, de 10 a 13 h, a l’Oficina de 
Català, i de 16 a 19 h, a Can Pelegrí.
Oficina de Català de la Llagosta.

INSCRIPCIONS A LA CURSA PO-
PULAR DE LA LLAGOSTA.
Fins a l’11 d’abril al web de la cursa, 
www.els10delallagosta.com. 
Les inscripcions a les minicurses 
també es poden fer al Forn Ribas, a 
l’avinguda del Primer de Maig, 4.
Si encara queden places, les 
inscripcions també es podran fer el  
dia de la cursa, el 14 d’abril.

INSCRIPCIONS AL CAMPUS ES-
PORTIU DE SETMANA SANTA.
Fins al 13 d’abril.
Les activitats es desenvoluparan del 
15 al 18 d’abril per a infants de P3 a 
2n d’ESO. 
Complex Esportiu Municipal El Turó.

INSCRIPCIONS  TALLER DE DJ.
Introducció al món del DJ. 
Inscripcions al correu electrònic 
vinilosasoc@hotmail.com.
Edat mínima 16 anys. Preu 55 euros.

Els curs es farà tots els divendres del 
mes de maig, de 18 a 21 h, al Centre 
Cultural.
Associació de DJs de la Llagosta 
VIPS.

28 l dijous
AUTORS A L’AULA. 
Conferència de l’escriptora Núria 
Martí, autora de Les mateixes 
estrelles.
A les 16 h, al Centre de Formació 
d’Adults.

PORTES OBERTES ESCOLA MU-
NICIPAL DE MÚSICA. 
A partir de les 18.30 h, Can Pelegrí.

30 l dissabte
TEATRE.  Un funeral de muerte.
A les 18 h i a les 20 h, al Centre 
Cultural. Entrades, 4 euros, a Foto 
Damián i Perruqueria Villaronga.
Jump Teatre.

Abril
CICLE D’AUDICIONS DE L’ESCO-
LA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Dies 9, 11 i 12. Amb la participació 
de tot l’alumnat.
A les 18 h, a Can Pelegrí.

14 l diumenge
32 CURSA POPULAR. 
Sortida a les 10 h al carrer de  
l’Estació de les curses de 5 i de 10 
quilòmetres. 
A les 9.15 h, se celebraran les 
minicurses de 400, 1.000 i 1.500 m.

ACTE SOBRE CAN BAQUÉ. 
Exposició i debat sobre la masia.
A les 12 h, al Centre Cultural.
Fórum de Debate Llagostense en 
coordinació amb SOS Can Baqué la 
Llagosta.

MÀSTER CLASS FLAMENC. 
Amb la bailaora Conchi Jiménez.
Activitat oberta a tota la població. 
Inscripcions el mateix dia.
A les 16 h, al Centre Cultural.
Aires de Andalucía.

17 l dimecres
CAPTACIÓ DE SANG. 
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, al pas-
seig de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre. 
Banc de Sang, amb la col·laboració 
de l’Associació de Donants de Sang. 

23 l dimarts
SANT JORDI. 
Parades de venda de llibres i roses 
d’entitats de la nostra localitat.
Durant tot el dia, a la plaça d’Antoni 
Baqué.

26 l divendres
PRIMERA PRELIMINAR 36 CON-
CURS CANTE JONDO CIUTAT DE 
LA LLAGOSTA. 
A les 21 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

Maig
1 l dimecres
SORTIDA GEGANTERA. 
Els gegants de la Llagosta, a la Tro-
bada Gegantera de Vilassar de Dalt.
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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)

28 març
VILA

29 març - 4 abril
CALVO SÁNCHEZ

5 - 11 abril
BOTET NADAL

12 - 17 abril
CARRERAS ARBAT

18 - 25 abril
VILA

26 abril - 2 maig
CALVO SÁNCHEZ

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

Dimecres, dia 3
CLUB DE LECTURA. 
Proyecto Verne, de José 
Ramón Vera. Amb la 
presència de l’autor.
A les 16 h 

L’HORA DEL CONTE. 
Amb Puri Ortega.
A les 18.30 h

Divendres, dia 5
EL CLUB DEL LLIBRE
Trobada amb Toni Soler.
Teatre Ateneu de Sant Celoni.
Organitza: Diputació de 
Barcelona i Ajuntament de 
Sant Celoni.
A les 19 h

Dimecres, dia 10
VIDEOFÒRUM.
Comentari de la pel·lícula El 
editor de libros, del director 
Michael Grandage.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.
Amb la contacontes Puri Ortega. 
A les 18.30 h

Dilluns, dia  8  
ATRAPALLIBRES
Comentari i activitats sobre el 
tercer llibre llegit i veredicte final
A les 17.30 h

Dimecres, dia  24  
XERRADA
Com millorar les relacions 
familiars a través de l’enfoc 
sistèmic.  
A càrrec d’Ana Egea.
A les 16 h

TALLERS
Les places als tallers són 
limitades. Per participar-hi, cal 
inscriure’s a la Biblioteca.

GRUP DE CONVERSA EN 
CATALÀ.
Per practicar el català.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h.

plasmar les seves idees en 
noves creacions. 
A càrrec de Conchi 
Fernández, dinamitzadora.
Tots els dimarts, de 18.30 h 
a 20 h.

TALLER CREATIU. 
Es treballa teatre, poesia i 
narrativa simultàniament, 
impartint tècniques i 
coneixements a les persones 
participants perquè puguin 

SANT JORDI
De l’1 al 27 d’abril
EXPOSICIÓ Punts de llibre 
participants al Concurs de Sant 
Jordi.

Del 4 al 27 d’abril
UN PUNT DE LLIBRE CADA DIA
Cada dia podreu veure els punts 
de llibre finalistes del Concurs 
de Sant Jordi a les xarxes socials 
de la Biblioteca.

Dimarts, dia 23 
-A partir de les 15.30 h
Parada de la Biblioteca a la plaça 
d’Antoni Baqué.
- A les 18 h
Hora del Conte especial de Sant 
Jordi.

-A les 18.30 h
Entrega de premis del Concurs 
de punts de llibre de Sant Jordi.
-A les 18.45 h
Recital de poesia.
A càrrec de les integrants del Ta-
ller creatiu de la Biblioteca.

Del 24 al 27 d’abril
FIRA DE REVISTES
Emporteu-vos les revistes d’anys 
anteriors que la Biblioteca no 
conserva. 

Dissabte, dia 27
CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA
Contes per a la princesa, Sant Jordi 
i el Drac, a càrrec d’Un Conte al 
sac.  
A les 12 h

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 
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5 l divendres
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ. El fo-
tògraf David Puente mostra la seva 
obra En blanco i negro. 
A les 19 h, a Can Pelegrí.
Foto-Club la Llagosta.

6 l dissabte
SORTIDA CULTURAL. 
Amb Loreños por el mundo i els 
quadres de ball de la Casa de Anda-
lucía de la Llagosta: Algarabía, Aza-
har, Cristina i  Meritxell.
A les 17 h, al teatre La Lira del 
Vendrell.
Casa de Andalucía.

FAMILY DAY.  
Actuacions en directe, màster class, 
tallers d’acrobàcies i de break dan-
ce, llits elàstics i altres propostes. 
D’11 a 21 h, al Centre Cultural.
Escola de Dansa La Room.

10 l dimecres
PASSEJADA GENT GRAN. 
Sortida a Torrelles de Llobregat. Ci-
cle de passejades per a la gent gran 
organitzat per l’Ajuntament de la 
Llagosta i la Diputació de Barcelona.
Inscripcions al Casal d’Avis. 

Març
INSCRIPCIONS CURSOS DE CATALÀ.
Fins al 28 de març.
Dijous, de 10 a 13 h, a l’Oficina de 
Català, i de 16 a 19 h, a Can Pelegrí.
Oficina de Català de la Llagosta.

INSCRIPCIONS A LA CURSA PO-
PULAR DE LA LLAGOSTA.
Fins a l’11 d’abril al web de la cursa, 
www.els10delallagosta.com. 
Les inscripcions a les minicurses 
també es poden fer al Forn Ribas, a 
l’avinguda del Primer de Maig, 4.
Si encara queden places, les 
inscripcions també es podran fer el  
dia de la cursa, el 14 d’abril.

INSCRIPCIONS AL CAMPUS ES-
PORTIU DE SETMANA SANTA.
Fins al 13 d’abril.
Les activitats es desenvoluparan del 
15 al 18 d’abril per a infants de P3 a 
2n d’ESO. 
Complex Esportiu Municipal El Turó.

INSCRIPCIONS  TALLER DE DJ.
Introducció al món del DJ. 
Inscripcions al correu electrònic 
vinilosasoc@hotmail.com.
Edat mínima 16 anys. Preu 55 euros.

Els curs es farà tots els divendres del 
mes de maig, de 18 a 21 h, al Centre 
Cultural.
Associació de DJs de la Llagosta 
VIPS.

28 l dijous
AUTORS A L’AULA. 
Conferència de l’escriptora Núria 
Martí, autora de Les mateixes 
estrelles.
A les 16 h, al Centre de Formació 
d’Adults.

PORTES OBERTES ESCOLA MU-
NICIPAL DE MÚSICA. 
A partir de les 18.30 h, Can Pelegrí.

30 l dissabte
TEATRE.  Un funeral de muerte.
A les 18 h i a les 20 h, al Centre 
Cultural. Entrades, 4 euros, a Foto 
Damián i Perruqueria Villaronga.
Jump Teatre.

Abril
CICLE D’AUDICIONS DE L’ESCO-
LA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Dies 9, 11 i 12. Amb la participació 
de tot l’alumnat.
A les 18 h, a Can Pelegrí.

14 l diumenge
32 CURSA POPULAR. 
Sortida a les 10 h al carrer de  
l’Estació de les curses de 5 i de 10 
quilòmetres. 
A les 9.15 h, se celebraran les 
minicurses de 400, 1.000 i 1.500 m.

ACTE SOBRE CAN BAQUÉ. 
Exposició i debat sobre la masia.
A les 12 h, al Centre Cultural.
Fórum de Debate Llagostense en 
coordinació amb SOS Can Baqué la 
Llagosta.

MÀSTER CLASS FLAMENC. 
Amb la bailaora Conchi Jiménez.
Activitat oberta a tota la població. 
Inscripcions el mateix dia.
A les 16 h, al Centre Cultural.
Aires de Andalucía.

17 l dimecres
CAPTACIÓ DE SANG. 
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, al pas-
seig de l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre. 
Banc de Sang, amb la col·laboració 
de l’Associació de Donants de Sang. 

23 l dimarts
SANT JORDI. 
Parades de venda de llibres i roses 
d’entitats de la nostra localitat.
Durant tot el dia, a la plaça d’Antoni 
Baqué.

26 l divendres
PRIMERA PRELIMINAR 36 CON-
CURS CANTE JONDO CIUTAT DE 
LA LLAGOSTA. 
A les 21 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

Maig
1 l dimecres
SORTIDA GEGANTERA. 
Els gegants de la Llagosta, a la Tro-
bada Gegantera de Vilassar de Dalt.
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Marta Esparza

Com va començar tot?
Hem arribat als 25 anys amb 
moltes ganes i treballant a la 
Llagosta amb molta il·lusió. 
El centre va començar amb 
dues persones i fins ara ha 
tingut els seus fruits. Tot 
va començar amb mi i un 
professor nord-americà, en 
Joe, que em va engrescar. 
Ara ja no hi és amb nosaltres 
perquè tenia altres inquietuds 
i va marxar. Vam començar en 
un local a la plaça d’Antoni 
Baqué i, pocs anys després, ja 
ens vam ubicar on som ara, al 
número 6 del carrer de Sant 
Pau. Hem passat anys bons, 
d’altres no tant, però estem 
molt satisfets de complir ara 
25 anys.

Per què es va engrescar?
Jo tenia una inquietud 
aleshores d’aprendre anglès 
i aquesta mateixa li vaig 
traslladar als meus fills. 
Quan eren petits els hi vaig 
fer aprendre. Crec que el 
que no sap anglès és com si 
fos un analfabet lingüístic. 
Crec que l’anglès hauria 
d’estar implantat com a 
base a les escoles. Nosaltres, 
evidentment, vam començar 

amb l’anglès i el seguim 
impartint.

S’han donat classes d’altres 
idiomes?
En el seu moment vam oferir 
cursos d’alemany i de francès. 
Ara no els tenim. També 
hem fet cursos d’italià per a 
empreses. Crec que perquè 
un grup funcioni al centre ha 
d’haver-hi molta demanda, 
i ara per ara, hi ha demanda 
d’anglès. Falta més temps per 
poder aprendre més idiomes. 
Per exemple, hem tingut 
demanda de cursos de xinès 
o japonès, però mai s’han 
arribat a desenvolupar.

Quin nombre d’alumnes 
teniu?
Ha anat sempre oscil·lant al 
llarg del quart de segle, però 

sempre en augment. Aquest 
curs hem començat amb prop 
de 200 alumnes i segurament 
acabarem amb uns 180. 
Tenim la sort que els pares i 
mares de la Llagosta aposten 
perquè els seus fills i filles 
aprenguin l’anglès, que és 
l’idioma necessari per voltar 
pel món. A més, ens fa molta 
il·lusió tenir ara els fills o filles 
d’exalumnes.

Són millors professors els 
natius de parla anglesa?
Ens hem adonat que els 
professors natius de parla 
anglesa acostumen a ser 
molt joves, que no tenen 
gaire preparació, estan un 
temps aquí i es treuen un sou 
mentre estudien. No estan 
preparats per donar classes. 
Nosaltres preferim persones 
d’aquí que tinguin la filologia 
anglesa, que saben explicar 
molt millor la base. Després, 
quan els cursos ja són molt 
més avançats, sí que són 
necessaris aquests professors 
natius, sobretot per fer les 
classes de conversa.

Ha evolucionat el mètode 
per aprendre anglès?

Ha canviat, però per exemple, 
aquests cursos que et diuen 
aprèn anglès en vuit mesos, 
no és possible; o els infants, 
quan tenen 3 o 4 anys, crec 
que tampoc estan preparats. 
Tenim els nostres dubtes 
que funcionin. Els infants 
han de començar amb les 
seves classes setmanals per 
aprendre la gramàtica, i, 
posteriorment, quan vols 
aconseguir el certificat First, 
és millor fer-ho amb un 
professor de parla anglesa. 
Ara les classes són molt més 
amenes, per exemple, fem 
ara el Trivial, que facilita 
l’ensenyament. És que si 
tenim alumnes que han estat 
tot el dia a l’escola no podem 
fer una classe més, ha de ser 
diferent. Això sí, sempre fem la 
classe en anglès. Ara aprenem 
jugant, comencem la classe 
amb un llibre i acabem amb 
uns jocs. L’alumne ha de venir 
content. 

A banda dels cursos 
d’anglès, què més oferiu?
Oferim beques a l’Ajuntament 
cada any perquè gent que 
estigui a l’atur pugui gaudir 
d’aprendre anglès sense fer 

cap despesa. A més, cada 
últim divendres del mes fem 
la lectura d’un conte al nostre 
centre per a infants de 3 als 
7 anys, i això està obert a 
tothom, siguin alumnes del 
centre o no. També a l’estiu 
fem cursos d’anglès per 
viatjar i ho fem a la Biblioteca 
de la Llagosta. 

Què fareu per commemorar 
els 25 anys?
Farem diverses activitats. 
Encara tenim per concretar 
algunes. D’entre les que 
farem hi haurà la gran festa 
d’aniversari a final de curs, 
que ja és una tradició al centre 
fent una barbacoa. Enguany, 
farem la mateixa barbacoa 
però serà molt més especial. 
A més, durant l’aturada per 
Setmana Santa aprofitarem 
per fer obres al centre. 

“Després 
de 25 anys, 
ens fa molta 
il·lusió tenir 
els fills i filles 
d’exalumnes” “Fem classes 

molt amenes, 
comencem amb 
el llibre i acabem 
fent jocs”

“Qui no sap anglès 
és com si fos un 
analfabet lingüístic”

Marta Esparza és la directora de Llagosta Language 
Center des dels seus inicis, l’any 1994. Enguany, el 
centre d’idiomes privat de referència del municipi 
compleix un quart de segle amb prop de 200 
alumnes. Principalment s’ofereix anglès, tot i que 
també hi ha la possibilitat d’estudiar altres idiomes, 
com ara alemany o francès. 
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