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amb un diàleg frenèticament 
divertit portant a l’extrem el 
doble sentit de les paraules. 
Un espectacle per entendre la 
caiguda de l’Imperi Romà a 
l’abast de totes les edats.

Al vespre, a les 20.30 hores, es 
representarà al Centre Cultu-
ral el primer espectacle per a 
adults, Tenors, de la Compa-
nyia Illuminati. L’obra, amb 
una durada d’uns 70 minuts, 
compta amb els actors Eze-
quiel Casamada, Miquel Co-
bos i  Albert Mora. A  més, al 
piano hi haurà Adrià Aguile-
ra i Dani Garcia.
Tenors és una paròdia dels 
mítics concerts que durant 
els anys noranta van fer arreu 
del món els Tres Tenors. Una 
paròdia feta des del respecte 
i l’admiració, procurant ofe-

El festival 3 DE TEATRE se celebrarà 
els dies 21, 23 i 24 de novembre
L’Ajuntament de la Llagosta ja té enllestida la 
programació de la nova edició del festival 3 DE 
TEATRE. Els espectacles tindran lloc el 21, 23 i 24 de 
novembre. El certamen compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona. En aquesta ocasió 
s’han previst dos espectacles familiars, dos per a 
adults (de pagament) i una activitat teatralitzada a 
càrrec de la Biblioteca Municipal de la Llagosta. 

L’activitat que obrirà aquesta 
nova edició del 3 DE TEA-
TRE serà Una butaca i un 
llibre: la història de Can Pe-
legrí, a càrrec d’Un conte al 
sac, que permetrà conèixer 
el passat i els secrets de Can 
Pelegrí. Es farà un recorregut 
pel centre per descobrir els 
seus racons amagats. Un viat-
ge en el temps que acabarà 
amb els infants com a prota-
gonistes de la seva pròpia his-
tòria, participant i esdevenint 
actors i actrius per un dia. 
L’activitat tindrà lloc el 21 de 
novembre a les 18 hores a la 
Biblioteca. Tot just després, es 
farà la inauguració oficial del 
3 DE TEATRE.
El dia 23, a partir de les 11.30 
hores, el Centre Cultural aco-
llirà l’obra familiar (recoma-
nada a partir dels 6 anys) Quo 
no vadis, de la Companyia 
Pera Llimonera. Els protago-
nistes de Quo no vadis trans-
formen aquesta obra clàssica 
en una libèrrima versió clow-
nesca. Una delirant comè-
dia de teatre dins del teatre, 

rir un excel·lent nivell musi-
cal però sense deixar passar 
l’oportunitat d’enriure’s del 
món de l’òpera, de la solem-
nitat del protocol en els con-
certs de música clàssica o del 
divisme, rivalitat i excentri-
citat de certs cantants lírics. 
Un espectacle que combina 
l’òpera amb l’humor visual 
més esbojarrat i que farà riu-
re a l’espectador a través de 
situa cions absurdes alhora 
que l’emocionarà amb melodi-
es conegudes i commovedores. 
El dia 24, es tancarà el 3 DE 
TEATRE amb dues actua-
cions més. La primera, a les 
12.30 hores, a la plaça d’An-

El certamen començarà 
amb una història 
teatralitzada de Can 
Pelegrí toni Baqué, serà l’espectacle 

familiar Mr. Carrot, a càrrec 
de One Man Show. El gran 
pallasso universal i showman 
Mr Carrot presenta un es-
pectacle de cabaret diferent. 
A través del llenguatge del 
clow n i combinant tècniques 
de circ i teatre com màgia, 
jocs malabars, instruments 
músicals i manipulació d’ob-
jectes, Mr Carrot ens traslla-
darà a un món absurd. 

Ovelles
Al vespre, a partir de les 20 
hores, al Centre Cultural, 
s’escenificarà l’obra Ovelles, 
amb els actors Biel Duran, 

Gemma Martínez i Eduard 
Buch. Tres germans de Bar-
celona es troben per decidir 
què fer amb una insòlita he-
rència. Però aviat s’adonaran 
que el que semblava un regal 
caigut del cel pot capgirar la 
seva realitat. Aferrats a unes 
vides que no els satisfan, s’en-
fronten a una decisió que po-
sarà a prova la seva relació de 
germans.
Ovelles reflexiona, en clau 
d’humor, sobre la frustració 
d’una generació molt mar-
cada per la crisi. De com fer 
front a la decepció i de la per-
manent necessitat de reinven-
tar-nos. - 08centvint

Imatge de l’obra Tenors, que es representarà el 23 de novembre al Centre Cultural.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA    LES PROPOSTES DELS VEÏNS I VEÏNES PODEN SER PRESENTADES FINS AL DIA 15 DE NOVEMBRE

Ja està en marxa el projecte per
elaborar els pressupostos participatius
Fins al 15 de novembre es po-
den presentar propostes en 
el marc del projecte de pres-
supostos participatius, que, 
per primera vegada, impulsa 
l’Ajuntament. Les inversions 
que plantegi la ciutadania han 
de tenir una despesa màxima 
de 30.000 euros.
El Saló de plens de l’Ajunta-
ment va acollir el 8 d’octubre 
la presentació d’aquest projec-
te amb l’alcalde, Óscar Sierr a; 
la regidora d’Economia i Hi-
senda, Conchi Jiménez, i el re-
gidor de Participació Ciutada-
na, Marc Ruiz. “Esperem que 
sigui un projecte amb molta 
participació; no volíem que 
l’Ajuntament fes unes pro-
postes i la ciutadania votés, 
tot el contrari, volíem, i és el 
que hem fet, que la ciutada-
nia proposi i després pugui 
votar”, va dir Marc Ruiz. 

Per Internet o a l’OAC
Aquest procés permetrà als 
ciutadans i ciutadanes pro-
posar i decidir el destí d’una 
part de la partida d’inversions 
de l’Ajuntament, que permet 
desenvolupar actuacions de 
ciutat que poden incidir sobre 
l’espai públic, l’urbanisme, els 
equipaments o la mobilitat. 
Qualsevol persona, grup o en-
titat pot presentar propostes 
fins al 15 de novembre per via 
telemàtica, a la pàgina web de 

l’Ajuntament, o, presencial-
ment, a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC). Les pro-
postes poden ser inversions de 
qualsevol àmbit de competèn-
cia municipal.
Han de ser iniciatives con-
cretes, valorables econòmica-
ment amb un cost màxim de 
30.000 euros i que compleixin 
els requisits següents: tenir vi-
sió de ciutat i generar impacte 
al conjunt del territori muni-
cipal, donar resposta a una ne-
cessitat concreta, fer referència 
a àmbits i temes de competèn-
cia municipal i ser coherents 
amb els valors i plans munici-
pals aprovats, ser realitzables 
tècnicament i el màxim de 
viables econòmicament, i res-
pectar el marc jurídic i legal 
existent, ser considerada una 

inversió i tenir principi i final, 
sense que comporti pressu-
postos i despeses posteriors.
Una vegada recollides totes les 
propostes, el grup motor del 
procés de pressupostos parti-
cipatius les validarà i les orga-
nitzarà per temàtiques.

Les votacions
Abans del 29 de gener, es farà 
una sessió pública amb la pre-
sentació de totes les propostes 
validades. Entre el 29 de gener 
i el 16 de febrer podran votar 
totes les persones majors de 16 
anys empadronades a la Lla-
gosta. Les votacions es realit-
zaran de forma telemàtica al 
web municipal (www.llagosta.
cat). Si alguna persona no dis-
posa d’Internet, podrà votar a 
l’OAC. - J.C. / J.L.R.

La presentació del projecte es va fer al Saló de plens. 
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Algunes de les persones que van participar a la Caminada.

Un total de 211 persones es 
van inscriure per participar 
el 20 d’octubre a la Caminada 
contra el càncer de mama, que 
van organitzar la infermera 
llagostenca Gloria González i 
la Colla Gegantera de la Lla-
gosta. Durant la jornada, es 
van recaptar 1.291,40 euros, 
que van ser lliurats a Oncova-
llè s, una fundació d’ajuda on-
cològica.

Xec gegant
La Caminada, que va comp-
tar amb la participació de 
l’alcalde, Óscar Sierra, va co-
mençar al Centre Cultural. 
Les persones participants van 
recórrer diversos indrets del 
nostre municipi, entre ells la 
riera de Caldes i el riu Besòs. 
La Caminada va finalitzar al 
Centre Cultural, on es va fer 
el lliurament d’un xec gegant 
a Oncovallès. 
D’altra banda, la Colla Gegan-
tera de la Llagosta va celebrar 
el 19 d’octubre la Cursa de 
Gegantes amb la participació 
d’una desena de colles. Durant 
l’activitat, es va promocionar 
la Caminada contra el càncer 
de mama. - Juanjo Cintas

SOLIDARITAT   UNA DESENA DE COLLES PARTICIPEN A LA CURSA DE GEGANTES

Més de 200 persones, a la 
Caminada contra el càncer

L’Ajuntament porta a terme 
des del 10 d’octubre la poda 
anual dels arbres del nostre 
municipi. Està previst que 
s’actuï en 1.400 arbres, a més 
de treure algun pollancre en 
mal estat. Els treballs els rea-
litzen la Brigada mu nicipal de 
jardineria i l’empresa Trata-
miento y Acondicionamiento 
de La de ras y Obras (TALIO), 
contrac tada per l’Ajuntament.
La poda va començar pel vial 
de darrere del Camp Muni-
cipal de Futbol Joan Gela-
bert. Els treballs estaran en-
llestits properament i costen  
28.789,74 euros. - X.H.

L’Ajuntament poda durant 
aquests dies 1.430 arbres

MEDI AMBIENT     AQUESTS TREBALLS SUPOSEN UN COST DE 28.789,74 EUROS

Treballs de poda al costat del Camp de Futbol Joan Gelabert.

Els capgrossos, preparats per a la seva cursa.
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SUCCESSOS

Dos vehicles, atrapats a la 
riera Seca el 20 d’octubre

Dos vehicles van quedar 
atrapats a la Llagosta el 20 
d’octubre per una crescuda 
sobtada del cabal de la riera 
Seca. Els dos cotxes, que es-
taven estacio nats a la zona si-
tuada sota el pont de la línia 
ferrovià ria de Vic, al final del 
carrer de Sant Pau, van ser 
arrossegats per l’aigua uns 
metres i van quedar atrapats 
entre les roques. Van ser ne-

cessàries grues de grans di-
mensions per treure de la 
rie ra els dos vehicles, que van 
patir diversos desperfectes. 
Mentre es van fer aquests tre-
balls, la circulació es va veure 
restringida en alguns carrers 
d’aquell sector.
Des de l’Ajuntament, s’acon-
sella no estacionar mai a prop 
de la riera Seca davant del pe-
rill sobtat de crescudes. - J.C.

Una grua treu un dels cotxes de la riera Seca. 

IGUALTAT

El 10 d’octubre va tenir lloc 
la primera trobada del grup 
d’apoderament per a dones. 
La reunió es va fer a l’Espai 
d’Igualtat de Can Pelegrí i 
estava impulsada pel Centre 
d’Informació i Recursos per a 
Dones (CIRD).
El grup d’apoderament per a 
dones vol ser un espai on re-
flexionar i compartir inquie-

tuds, dirigit a dones joves i 
adultes que vulguin prendre 
consciència del seu poder. La 
durada prevista de les troba-
des és de dues hores. En un 
principi, el CIRD ha progra-
mat reunions del grup d’apo-
derament per a dones cada 
quinze dies, els dijous, de 
16 a 18 h, a Can Pelegrí. - X. 
Herre ro

Es posa en marxa un grup 
d’apoderament per a dones

Inversió de 200.000 euros 
per a millores al CEM El Turó
L’Ajuntament de la Llagos-
ta invertirà 200.000 euros al 
Complex Esportiu Municipal 
El Turó per millorar l’eficièn-
cia energètica de l’equipament 
i, per tant, reduir l’emissió 
dels gasos d’efecte hiverna-
cle. Aquesta actuació es farà 
gràcie s a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona.
El Consistori ha previst fer di-
verses operacions per reduir el 
consum d’electricitat i d’aigua. 
La més important és el canvi 
del sistema de climatització i 
de reducció de la humitat a la 
zona d’aigües. Aquesta millo-
ra afectarà a la part de tota la 
instal·lació que té més consum.

Recuperar més calor
El nou sistema permetrà re-
cuperar més calor i, amb la 
instal·lació del nou deshumec-
tador, eliminar més humitat, 
el que suposarà un estalvi 
energètic d’entre el 20% i el 
30% respecte al sistema actual. 
A aquesta actuació se suma la 
millora que s’ha fet del canal 
de desbordament de la pisci-
na, que evita les fuites d’aigua 
que es donaven fins ara. A les 
sales superior s, la de fitness, la 

EQUIPAMENTS      LES ACTUACIONS SE CENTRARAN EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

d’activitats dirigides i la de ci-
clisme indoo r, s’instal·larà un 
fals sostre d’aïllament. Això 
permetrà una millor climatit-
zació de la zona, tant a l’estiu 
com a l’hivern, alhora que una 
reducció del soroll. També està 
previst el canvi dels conductes 
d’aire per evitar les pèrdues 
que té ara mateix. La darre-
ra actuació serà el canvi d’il-
luminació, amb la instal·lació 
de leds a bona part de l’equi-
pament. El regidor de Via Pú-
blica i Equipaments, Jordi Ji-
ménez, ha indicat que “des de 
l’anterior mandat estem tre-

ballant i fent actuacions per 
estalviar en consum elèctric. 
Vam començar amb la via 
pública i els llums d’alguns 
equipaments i ara continue m 
amb el CEM El Turó, una 
instal·lació amb un impor-
tant consum energètic”. Jimé-
nez ha destacat “l’ajuda de la 
Diputació per tirar endavant 
aquests projectes que perme-
tran la reducció de l’emissió 
de gasos contaminants”. Està 
previst que totes les obres, que 
es faran en diferents fases, fi-
nalitzin abans d’acabar l’any. 
- Xavi Herrero.

Sala de fitness del CEM El Turó.

L’Església de Sant Josep 
compta amb un columbari
L’Església de Sant Josep comp-
ta ja amb un columbari amb 
una capacitat per a més de 
500  urnes, ubicat al costat de 
la nau central per facilitar  les 
visites dels familiars. L’espai 
serà beneït el 3 de novembre 
a les 12 del migdia pel bisbe 
de Terrassa, Josep Àngel Saiz 
Meneses.
L’objectiu és recuperar la tra-
dició eclesiàstica d’acollir les 
cendres dels difunts en un lloc 
sagrat. Els columbaris presen-
ten tres modalitats: individua l, 
amb espai per a una única 
urna; petita, per a dues; i mit-
jana, per a quatre. 

SOCIETAT     L’ESPAI SERÀ BENEÏT EL 3 DE NOVEMBRE PEL BISBE DE TERRASSA

El projecte està impulsat per 
Coral Memorial, una em-
presa especialitzada en la fa-

SUCCESSOS

Dues persones van resultar 
intoxicades lleument per in-
halació de fum en un incendi 
al carrer Verge de Montser-
rat el 16 d’octubre. L’avís del 
foc es va produir poc abans 
de les tres de la tarda i fins al 
lloc dels fets es van desplaçar 
dues dotacions dels Bombers 
de la Generalitat i la Policia 
Local, que pocs minuts des-

prés el van apagar. El foc es va 
produir en un segon pis del 
número 13. Segons van infor-
mar els bombers, l’incendi va 
cremar un matalàs, una tele-
visió i altres objectes d’una 
habitació. La resta del pis va 
quedar afectada pel fum. Les 
dues persones intoxicades 
lleument van ser ateses al ma-
teix lloc dels fets. - J.L.R.

Dues persones intoxicades 
lleument per inhalació de fum

bricació, comercialització i 
gestió integral de columbaris. 
- 08centvin t
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POLÍTICA

Més de 9.700 veïns i veïnes de 
la Llagosta tindran dret a vot 
el 10 de novembre en les elec-
cions generals. Els col·legis 
electorals obriran les portes a 
les nou del matí i les tancaran 
a les vuit del vespre.
La Llagosta compta amb qua-
tre col·legis electorals i nou 
seccions. Al Col·legi Joan Ma-
ra gall poden votar les perso-

nes que visquin a les seccion s 
sisena, setena i vuitena. Les 
seccions primera i segona 
tenen les seves meses electo-
rals al pati nord de l’Escola 
Sagrada Família. Al Col·legi 
les Planes, hi ha les seccions 
tercera i quarta, mentre que 
el Centre Cultural acull les 
seccions cinquena i novena. - 
08centvint

El 10 de novembre se celebren 
les eleccions generals

MEDI AMBIENT

Unitat mòbil. Durant els propers dos mesos estarà instal·lada 
a la plaça de l’Alcalde Sisó Pons una unitat mòbil per mesurar 
la qualitat de l’aire. És un servei de la Diputació de Barcelona 
que disposa d’analitzadors de partícules PM10 i PM2,5, ozó, 
òxids de nitrogen i captadors passius de benzè, així com d’una 
estació meteorològica completa. - X. Herrero

Record a les víctimes de la 
Guerra Civil i del franquisme
L’Ajuntament va recordar 
el 15 d’octubre al president 
Lluí s Companys, a la resta de 
represaliats per la dictadu-
ra franquista i a les víctimes 
de la Guerra Civil, entre ells 
ciutadans de la nostra locali-
tat. L’acte, que estava obert a 
la ciutadania i coincidia amb 
el 79è aniversari de l’afusella-
ment de Companys, es va fer 
d’acord amb una moció apro-
vada pel Consistori el 2016.
L’alcalde, Óscar Sierra, va ser 
l’encarregat de la lectura d’un 
manifest per mostrar “el re-
buig de tota aquella violència 
i condemnes durant la Guer-
ra Civil i la postguerra, que 
va afectar moltes persones”.  
L’acte també va comptar amb 
l’assistència de regidors del 
Partit dels Socialistes i d’Es-
querra Republicana, mentre 
que, per motius laborals, no 
van poder ser-hi els regidors 
de La Llagosta en Comú i de 
Ciutadans.

Les víctimes locals
D’entre els llagostencs vícti-
mes de la Guerra Civil dels 
quals hi ha constància, es va 
recordar Josep Toll i Mundó, 
mort a Centelles quan fugia de 

POLÍTICA       L’AJUNTAMENT VA ORGANITZAR UN ACTE EL DIA 15 D’OCTUBRE

la guerra; Josep Redón Galve, 
mort al front d’Aragó el 1937 
amb 27 anys; Ramon Bartalot 
Pagès, mort el 1939 quan fugia 
a França amb 38 anys; Pere 
Folguera Villaronga, mort 
quan fugia a França amb 27 
anys; Pere Villaronga Pi, mort 
al front de l’Ebre el 1938 amb 
19 anys; i Ramon Sariol Cas-
tellà, mort al camp de concen-
tració alemany de Gusen el 
1942 amb 39 anys. 
Altres veïns de la Llagosta van 
anar a parar a camps de con-
centració o a la presó. És el cas 
de Joan Sariol Castellà, Joan 

Representants de l’Ajuntament durant l’acte.

Comença l’obra de rehabilitació 
de la nau de Sant Llorenç
Les obres de rehabilitació de 
la nau municipal del carrer de 
Sant Llorenç van començar la 
setmana passada. Prèviament, 
la Brigada Municipals d’Obres 
va buidar l’espai de tot el ma-
terial que es guardava al seu 
interior, tant municipal com 
d’entitats de la nostra locali-
tat. Les obres consistiran en 
la rehabilitació de la façana 
principal i del sostre i el sane-
jament de tot l’edifici, deixant 
un espai totalment diàfan. El 
pressupost d’aquesta actuació 
és de 135.723,16 euros. - X.H.

EQUIPAMENTS   LA REFORMA ES FARÀ EN DOS MESOS I TÉ UN COST DE 135.723 EUROS 

La nau municipal del carrer de Sant Llorenç.

Alarcón Domínguez, Ventu-
ra Carbonell Jacomet, Josep 
Gorgues Torrent, Joan Pagès 
Gabarra, Pere Pagès Vila i An-
dreu Ricart Bonàs. 
Membres de l’ANC de la Lla-
gosta van posar espelmes i fo-
tografies de Lluís Companys i 
van mostrar els noms d’algu-
nes de les víctimes locals. L’ac-
te va acabar amb la hissada de 
les banderes catalana, espa-
nyola i llagostenca,  acompa-
nyada amb el cant dels Ocells. 
Un grup de veïns i veïnes van 
cantar després els Segadors. - 
José Luis Rodríguez

L’electricitat que contracta 
l’Ajuntament procedeix 
d’energies renovables
L’Ajuntament de la Llagos-
ta ha aconseguit que es faci 
realitat un objectiu que per-
seguia des de feia temps, 
que tota l’energia elèctrica 
que contracta sigui verda. El 
Consistori llagostenc té ac-
tualment un contracte amb 
l’empresa Endesa, que ha 
constatat mitjançant un cer-
tificat que tota l’electricitat 
que subministra als ajunta-
ments adherits a l’acord marc 
de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), entre els 
quals es troba el de la Lla-
gosta, és produïda totalment 
amb energies renovables. 
Això afecta a l’electricitat de 
l’enllumenat públic i de tots 

els equipaments municipals. 
“És un pas més en el nostre 
compromís ferm de millora 
del medi ambient”, ha dit 
l’alcalde, Óscar Sierra, que 
ha recordat que, des del Con-
sistori, esperàvem des de feia 
temps la confirmació per part 
d’Endesa de l’ús d’energies 
renovables.
L’Ajuntament de la Llagosta 
es va adherir en el seu dia a 
l’acord marc de l’ACM per 
contractar el subministra-
ment d’energia elèctrica. 
Endesa és l’empresa adjudi-
catària d’aquest servei i ho 
continuarà sent, ja que ha 
guanyat el concurs convocat 
recentment per l’ACM. - J.C.

MEDI AMBIENT
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Aprovades les ordenances 

L’Ajuntament de la Llagosta va 
aprovar el 24 d’octubre de for-
ma inicial, durant la celebra-
ció d’un ple extraordinari, les 
modificacions de les ordenan-
ces fiscals per a l’any 2020. El 
punt va comptar amb el vot a 
favor del PSC i les abstencions 
d’ERC, LLEC i Cs.
La taxa d’escombraries s’in-
crementarà un 12%, és a dir, 
una mitjana d’uns dotze euros 
anuals per habitatge. El Con-
sistori ha calculat que l’any 
que ve el cost del servei que 
ofereix el Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental a la Llagosta s’apujarà 
un 34,4% per diferents motius, 
entre ells la renovació dels ca-
mions perquè puguin carregar 
lateralment els contenidors. 

Potenciar el reciclatge
L’Ajuntament assumirà una 
part important d’aquest incre-
ment, segons va explicar la re-
gidora d’Economia i Hisenda, 
Conchi Jiménez. Des del Con-
sistori, insisteixen en la neces-
sitat de potenciar el reciclatge 
de residus, ja que el tracta-
ment de les escombrarie s de 
rebuig és molt car.

ECONOMIA    TOTS ELS GRUPS DE L’OPOSICIÓ ES VAN ABSTENIR EN AQUEST PUNT

El tipus de l’Impost de Béns 
Immobles no es tocarà, però 
la ciutadania sí que notarà un 
augment perquè es farà una 
actualització del 3% del valor 
cadastral dels habitatges.
Les tarifes dels usuaris del 
Complex Esportiu Munici-
pal El Turó tindran un incre-
ment d’un 3%, un euro més 
mensual ment de mitjana.

Façanes
En l’Ordenança fiscal regula-
dora de l’Impost de Construc-
cions i Obres, es proposa un 
canvi a la tarifa corresponent 
a les reformes de façanes. Així, 
es rebaixarà l’impost a pagar 
quan es tracti de petites repa-
racions de pintura d’aquests 
elements.
“Es planteja un expedient de 
modificació de les ordenan-
ces fiscals que pretén donar 
continuïtat al treball efec-
tuat els anys anteriors, però 
que, en aquest cas, inevita-
blement, ha de preveure certs 
increments tarifaris de de-
terminades ordenances, amb 
l’objectiu últim i necessari de 
garantir la qualitat i presta-
ció dels serveis públics muni-

cipals”, segons va dir Conchi 
Jiménez.
L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, va explicar que el 
Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 
comprarà més camions i més 
contenidors i vindrà més ve-
gades a la Llagosta a recollir 
els residus.
El portaveu del grup muni-
cipal d’ERC, Xavier Cols, va 
avançar que presentaran al-
legacions a les modificacions 
de les ordenances, perquè no 
estan d’acord amb els incre-
ments plantejats respecte al 
CEM El Turó i el rebut de les 
escombraries.
La regidora de LLEC, Eva 
Miguel, va avançar que s’abs-
tindrien en aquest punt i va 
recordar que havien plantejat 
una rebaixa del tipus de l’IBI.
L’edil de Cs, Jorge Sabanza, no 
va prendre la paraula durant el 
ple del 24 d’octubre.
L’alcalde, Óscar Sierra, va 
mostrar durant la sessió la 
solidaritat del poble de la Lla-
gosta amb les famílies i pobla-
cions afectades pels darrers 
aiguats a Catalunya i a la resta 
d’Espanya. - 08centvint

Dotzè aniversari de l’Iglesia 
Odres Nuevos de la Llagosta
L’Iglesia Odres Nuevos de la 
Llagosta va celebrar el seu 
dotzè aniversari amb diver-
ses activitats el cap de setma-
na passat. Els actes, amb els 
pastors Moisés Ávila i Sandra 
Alarcón, van tenir lloc a la 
seva seu, situada al número 2 
del carrer de Mollet de la nos-
tra localitat. Persones de Fin-
làndia, Brasil i Portugal van 
venir a la Llagosta per celebrar 
amb l’Iglesia Odres Nuevos el 
seu dotzè aniversari. Unes 150 
persones, la gran majoria veïn s 
de la Llagosta, formen part de 
l’Iglesia Odres Nuevos. 

SOCIETAT   UNES 150 PERSONES FORMEN PART D’AQUEST COL·LECTIU

Un moment de la celebració del cap de setmana passat.
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Els dies 22 i 23 de novembre, 
se celebrarà l’onzena edició 
del Gran Recapte d’Aliments. 
L’Ajuntament de la Llagosta 
col·laborarà en aquesta ini-
ciativa solidària, juntament 
amb  persones voluntàries de 
l’entitat local Rems. Un any 
més, les donacions a la nostra 

localitat es podran fer als su-
permercats Dia, Sorli Discau 
i Caprabo. Tots els aliments 
recollits es destinaran a fa-
mílies de la Llagosta. Des de 
Rems, demanen especialment 
cereal s per als esmorzars dels 
infants, farina, sal, sucre i 
productes nadalencs. - J.C.

SOLIDARITAT

El Gran Recapte 
d’Aliments, els dies 22
i 23 de novembre

Un moment del Gran Recapte d’Aliments de 2018.

Les activitats del 25N volen 
arribar a tota la població
La prevenció i la sensibilitza-
ció seran els dos eixos princi-
pals de les activitats progra-
mades a l’entorn del 25N, Dia 
Internacional de lluita per a 
l’eliminació de les violències 
masclistes. Durant pràctica-
ment tot el mes de novembre, 
es faran tot un seguit d’accions 
adreçades a diferents públics.
L’acte central del 25N tindrà 
lloc el divendres 22 de novem-
bre a les 17.30 h a la plaça d’An-
toni Baqué. La commemora-
ció de la jornada començarà 
amb els parlaments institucio-
nals i una lectura participati-
va del manifest d’aquest any. 
L’acte, que inclourà actuacions 
musicals i artístiques, comp-
tarà amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Música, 
La Carpa Espai Cultural, At-
tadamon, Som Tribu i el Grup 
d’Apoderament per a Dones 
del Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones (CIRD).

Carpa de sensibilització
La primera activitat es farà el 
dijous 7 de novembre amb la 
instal·lació a la cantonada del 
carrer de Vic amb el de l’Esta-
ció d’una carpa  de prevenció 
i sensibilització amb informa-
cions entorn a les activitats 
del 25N. El dimecres dia 13, 
la Biblioteca dedicarà el cine-
fòrum a comentar la pel·lícula  
Mi querida cofradía, de Marta 
Díaz. 

IGUALTAT    EL PRINCIPAL OBJECTIU ÉS LA PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Can Pelegrí acollirà el dia 14 
un taller que porta per títol  La 
Llagosta al bosc de la vida: el 
paper de les dones com a cui-
dadores del planeta.
La següent activitat es desen-
voluparà al Casal d’Avis el 20 
de novembre. Es tracta del 
taller participatiu Parlen les 
dones, que anirà a càrrec de 
les dramaturgues Anna Boix 
i Mireia Chalamanch. Al dia 
següent, el Grup d’Apodera-
ment per a Dones del CIRD 
farà a Can Pelegrí el taller Es-
tima’t per estimar. 
Les dues darreres activitats  
de la programació del 25N 
tindran lloc a Can Pelegrí. El 
dimecres 27, l’Hora del conte 
de la Biblioteca es dedicarà a 
contes per la igualtat i, el di-
jous 28, el grup de criança 
Som Tribu organitza una acti-

vitat sota el nom de Parlem de 
violència obstètrica.

Activitats per a joves
Els joves estudiants també tin-
dran els seus espais a la pro-
gramació del 25N. Els alum-
nes de 4t d’ESO participaran 
als tallers de prevenció i sen-
sibilització de les violències 
masclistes i els de 1r de Batxi-
llerat realitzaran un taller ar-
tístic per promoure l’anàlisi, la 
reflexió i el debat al voltant del 
qüestionament dels models 
patriarcals i l’establiment d’al-
tres models alternatius de re-
lació: respectuosos, lliures de 
violència, amb confiança i en 
condicions d’igualtat. Aquesta 
proposta compta amb el su-
port de la Diputació i anirà a 
càrrec de l’associació teatral 
Mousiké. - Xavi Herrero

SOLIDARITAT

Aspayfacos ha posat a la ven-
da el calendari de 2020 amb 
el títol de Tots els mesos estem 
amb tu. En aquesta ocasió, al 
calendari es recullen imatges 
d’activitats de l’entitat, com 
ara la inauguració del local de 
l’avinguda del Turó, a l’alçada 
de la plaça de Cinto Pagès, el 

Carnaval o algunes sortides. 
El calendari es pot trobar a 
establiments comercials i a la 
seu de l’entitat. El donatiu és 
de tres euros. 
Aspayfacos ha comptat amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment, la Fundació la Caixa i 
l’empresa Hebrón. - X.H.

Aspayfacos posa a la venda
el seu calendari de 2020

08centvint  I  Novembre 2019
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SOLIDARITAT

Esgotades les entrades 
per a la Zumba Gegant 
del 17 de novembre

La Colla Gegantera de la Lla-
gosta ha venut les 300 entra-
des que havia posat a la ven-
da per participar a la Zumba 
Gegant que organitzarà el 
17 de novembre. L’entitat ha 
obert una llista d’espera per 
si es produixin baixes de dar-
rera jora. La Zumba Gegant 

tindrà lloc de les 10 a les 14 
hores a la plaça de la Sardana 
i servirà per recaptar diners 
per a La Marató de TV3, que 
enguany està dedicada a les 
malalties minoritàries. Una 
vintena de monitors i moni-
tores participaran en aquesta 
activitat solidària. - J.C.

Samuel Ramos presenta
la seva tercera novel·la
L’escriptor llagostenc Samuel 
Ramos va presentar el 16 d’oc-
tubre la seva tercera novel·la, 
El toque. L’acte va tenir lloc a 
la sala d’exposicions de Can 
Pelegrí.
La novel·la tracta d’una fo-
rense de Barcelona que des-
cobreix en una autòpsia que 
pot veure els darrers instants 
d’una persona morta si la toca. 
Paral·lelament, hi ha una sè-
rie d’assassinats de dones i la 
forense intentarà descobrir el 
seu autor. “Tot i veure els dar-
rers moments de les víctimes, 
la forense no pot veure mai 
l’autor dels crims. A partir 
d’aquí hi ha tota una trama 
pel seu don, que tampoc no 
el pot explicar obertament 
a la policia”, explica Samuel 
Ramos.

CULTURA        L’ESCRIPTOR LLAGOSTENC VA PARLAR EL 16 D’OCTUBRE A CAN PELEGRÍ

La novel·la, de 205 pàgines, ha 
estat publicada per l’Editorial 
Maluma. El llibre es pot com-
prar mitjançant l’editoria l a 
un preu de 16 euros. El toque 
és el tercer llibre de Samuel 

Ramos, membre de l’entitat lo-
cal Resistencia Literaria, des-
prés d’Amonathep, la historia 
del asesino de la mano derecha 
i Entremés. - José Luis Rodrí-
guez Beltrán.

Samuel Ramos, amb el seu nou llibre.

L’Ajuntament de la Llagosta 
farà obres d’adap tació a deu 
domicilis de la nostra loca-
litat, una mesura que bene-
ficiarà a persones majors de 
65 anys que es troben en una 
situació de fragilitat per qües-
tions d’edat, salut o manca 
d’autonomia personal.

SOCIETAT    S’HI DESTINARAN 21.000 EUROS PROCEDENTS D’UN AJUT DE  LA DIPUTACIÓ

L’Ajuntament adaptarà deu 
habitatges de gent gran

El Consistori destinarà a 
aquesta actuació 21.000 euros, 
que procedeixen d’una sub-
venció de la Diputació. La re-
gidora de Serveis Socials, An-
tonia Illescas, ha comentat que 
aquestes obres “permetran 
adaptar banys i instal·lar al-
tres ajudes tècniques, com 

ara agafadors, llits articulats 
o grues per a persones amb 
mobilitat reduïda”. 
La Diputació finança el 100% 
de cada actuació, amb un mà-
xim de 2.100 euros per habi-
tatge. Les obres d’adaptació 
dels banys aniran a càrrec de 
l’empresa local Came-3. - X.H. 

CULTURA

A la Llagosta es desenvolupen 
durant aquests dies diferents 
actes per la Castanyada. Avui, 
dia 30, la Biblioteca organitza 
a les 18 h a Can Pelegrí una 
Castanyada amb històries de 
por. També avui, l’Hora del 
conte de la Biblioteca, a partir 
de les 18.30 h, està dedicada a 
la Castanyada. El dia 31, Les 
Llagostes de l’Avern celebra-

ran una activitat a la plaça 
d’Antoni Baqué a partir de 
les 17 h; la Casa de Andalucía 
vendrà castanyes al Centre 
Cultural (20 h); el Nou Casal 
farà un taller de màscares al 
Parc Popular (17 h) i l’Asocia-
ción Rociera Andaluza mun-
tarà una festa al seu local, al 
carrer de Girona, a partir de 
les 23 hores. - 08centvint

Activitats diverses per 
celebrar la Castanyada
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CULTURA

La Fira Medieval que s’havia de celebrar a la Llagosta els dies 
25, 26 i 27 d’octubre va ser finalment ajornada. Les noves dates 
de l’activitat són del 15 al 17 de novembre. La Fira Medieval 
serà inaugurada oficialment el dia 16 de novembre a les dot-
ze del migdia. Les parades estaran instal·lades al passeig de 
l’avinguda de l’Onze de Setembre. - 08centvint

Ajornada la Fira Medieval

Sor Lucía Caram inaugura 
el curs de l’Escola d’Adults
La religiosa sor Lucía Caram 
va inaugurar el 9 d’octubre el 
curs 2019-2020 del Centre de 
Formació d’Adults de la Lla-
gosta. L’acte va tenir lloc al 
Centre Cultural i va comptar 
amb la presència de la regi-
dora d’Educació Secundària i 
Formació Contínua, Melania 
Beltrán; el regidor d’Educació, 
Fran Ruiz; i l’inspector d’Edu-
cació dels Serveis Territorials 
al Maresme–Vallès Oriental 
del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat, Ra-
mon Jové.

Ganes d’aprendre
Sor Lucia Caram, monja do-
minica i activista que fomenta 
la solidaritat contra la pobresa, 
va reivindicar l’educació com 
a eina transformadora per a 
les societats. “Vinc molt con-
tenta perquè quan veig gent 
gran que té ganes d’aprendre 
això ens parla del bon estat 
de salut d’una societat”, va 
dir Lucía Caram, que va re-
marcar que la Llagosta és una 
ciutat d’acollida: “els cursos 
no només són per treure’s el 
Graduat escolar o el Batxille-
rat, és fonamental que la gent 
pugui aprendre el català i el 
castellà. És molt important 

ENSENYAMENT      EL CENTRE EDUCATIU COMPTA AQUEST ANY AMB PROP DE 600 ALUMNES

entendre la llengua i també 
parlar-la”. 
Durant l’acte, es va projectar 
un vídeo d’uns set minuts amb 
imatges d’estudiants dels 40 
anys de l’Escola d’Adults i dels 
25 anys de l’Associació d’exa-
lumnes i professors del centre. 
“L’escolaritat obligatòria és 
important, però hem de se-
guir estudiant sempre fins 
que podem i l’Escola d’Adults 
ofereix tota mena de cursos”, 
va recordar la directora del 
centre, Isabel Soler. A l’acte 
inaugural del curs, van pren-
dre la paraula cinc alumnes de 
l’Escola d’Adults per explicar 

Sor Lucía Caram, al Centre Cultural de la Llagosta.  

La Biblioteca inclou tres masies 
de la Llagosta a la Viquipèdia
Les masies de Can Baqué, 
Mas la Llebre i Can Pere Gil 
ja tenen la seva publicació a la 
Viqui pèdia. Els usuaris de la 
Biblioteca de la Llagosta van 
participar el 5 d’octubre en la 
Viquimarató, que va tenir per 
objectiu donar a conèixer el 
patrimoni local de la Llagosta 
amb articles sobre les tres ma-
sies llagostenques.
Durant la jornada es van posar 
de relleu algunes de les dades 
de les tres masies, com ara que 
Can Baqué es troba documen-

CULTURA    UN GRUP D’USUARIS VAN PARTICIPAR EN UNA JORNADA EL 5 D’OCTUBRE 

la seva experiència fent cur-
sos de català, informàtica o 
d’Educació Secundària Obli-
gatòria.
L’Escola d’Adults ha iniciat les 
classes d’aquest curs amb prop 
de 600 alumnes, tot i que la 
matrícula segueix oberta fins 
que es cobreixin totes les pla-
ces disponibles. Les persones 
interessades a matricular-se 
poden passar per l’Escola, que 
es troba al número 28 del car-
rer de l’Estació, de dilluns a 
divendres, de les deu del matí 
a la una del migdia i de quatre 
de la tarda a vuit del vespre. - 
José Luis Rodríguez

tada com a Mas Jover el 1256, 
Mas la Llebre feia una funció 
d’hostal fa prop de 300 anys o 
Can Pere Gil era propietat de 
la Josepa i l’Eulàlia al cadastre 
de Sant Fost de Campsentelles 
l’any 1863. 
“Tota la informació que hem 
posat està totalment docu-
mentada i referenciada. Si 
no fos així, Viquipèdia eli-
minaria la informació”, diu 
el director de la Biblioteca i 
impulsor de l’activitat, Ángel 
Fernández, que admet haver 

fet un treball previ de docu-
mentació. De les masies que 
més informació van acon-
seguir va ser de Can Baqué i 
Mas la Llebre. Tot i això, la Bi-
blioteca segueix omplint amb 
dades les entrades de Mas la 
Llebre i Can Pere Gil. Fernán-
dez obre la possibilitat d’una 
segona edició el pròxim any 
amb altres emplaçaments del 
patrimoni històric local del 
nostre municipi. La Viquima-
rató era una activitat gratuïta 
que es va fer al matí. - J.L.R.B.

L’entitat Som Tribu la Llagos-
ta neix de la iniciativa d’un 
grup de set mares de la nostra 
localitat. L’objectiu de l’asso-
ciació és crear un espai per 
compartir i aprendre en la re-
lació de criança dels infants. 
Som Tribu es va presentar el 
17 d’octubre a la sala d’expo-
sicions de Can Pelegrí.
Durant l’acte de presentació, 
Som Tribu va organitzar di-
verses activitats amb els in-
fants, entre elles un taller de 
pasta de sal, per a infants de 
18 mesos a 3 anys, i va habi-
litar un espai de joc lliure per 
a infants fins als 3 anys. “És 
un projecte que vol arribar a 
totes les mares del municipi 
i requereix la participació de 
tothom”, va explicar la pre-
sidenta de Som Tribu, Silvia 
Castro, que va afegir que el 
grup va començar amb set 
mares al gener: “va sorgir 
perquè a la Llagosta fins ara 
no hi havia cap lloc per com-
partir experiències amb els 
nostres nadons, tallers per a 
infants fins als 3 anys, asses-
sorament sobre la lactància 
o xerrades sobre la criança”.

En l’acte de presentació 
van participar la regidora 
d’Igualtat, Melania Beltrán; 
la regidora d’Infància, Ju-
dith Robles, i l’alcalde, Óscar 
Sierr a. “Estem molt contents 
de tenir una entitat com 
aquesta a la nostra locali-
tat, tan innovadora i útil 
amb xerrades sobre criança 
i lactància”, va dir Melania 
Beltrán.

Xerrades
Som Tribu té la intenció 
d’oferir xerrades sobre temes 
d’interès relacionats amb la 
família, assessorament a la 
lactància i un espai de joc 
lliure, entre d’altres. L’entitat 
disposa d’una sala per fer ac-
tivitats els dimarts de 10.30 a 
12 h a Can Pelegrí. La inten-
ció de l’associació és oferir 
un segon dia a la setmana, 
que podria ser els dijous a la 
tarda. Per prendre part a les 
activitats, recomana inscriu-
re’s al correu electrònic ha-
gamostribu3@gmail.com o 
a través dels seus perfils de 
Facebook i Instagram. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

SOCIETAT

Un grup de set mares 
crea Som Tribu, una 
nova entitat local

La presentació de la nova entitat.
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Ja fa anys que és regidora a 
l’Ajuntament de la Llagosta, 
això li suposa tenir una expe-
riència acumulada.
Sí, això dona més segure-
tat. Per exemple parlant amb 
vosal tres. Abans venia pen-
sant: a veure si m’equivoco o 
no dic el correcte. Al final te 
n’adones que tothom és molt 
planer i que pots dir el que 
vulguis. 

Com viu la diferència entre el 
mandat anterior i aquest, en 
el que és l’única regidora de la 
seva formació?
Que estic sola (riures). Bé estic 
sola a l’arc municipal, però no 
a nivell de partit, perquè darre-
re continuen treballant les ma-
teixes persones que estàvem. 
Evidentment, no és el mateix 
estar sola que acompanyada. 

Però bé, ens estem acostumant 
a no tenir als plens algú amb 
qui compartir i comentar el 
que va passant.

Requereix més feina?
Per la meva part sí, perquè 
abans ens podíem repartir 
l’assistència a les comissions 
informatives, a l’hora de fer 
acte de presència als actes ins-
titucionals,..., i ara haig d’anar 
jo sola. Això no ho puc delegar 
en cap persona.

Què espera d’aquests quatre 
anys que tenim per davant?
Jo sempre dic el mateix. Jo crec 

que la Llagosta necessita que 
la gent s’involucri, que sigui 
més participativa. Al final jo, 
que vinc del món associatiu, 
veig que som els mateixos a tot 
arreu, fins i tot a nivell polític. 
Crec que per canviar coses al 
poble necessitem encara més 
implicació de la gent. Hem de 
trobar persones que vulguin 
tirar del carro.

Quin paper jugueu els polítics?
Crec que ens hem de dotar 
d’eines que permetin facilitar 
la implicació de la gent i fer-
nos més creïbles, en el sentit 
que si algú fa una proposta, 
tingui una resposta, sigui po-
sitiva o negativa, però que do-
nem respostes. Ens falta obrir 
portes i finestres per a que la 
gent senti que tenen un paper 
decisiu. - Xavi Herrero

“Per canviar les coses 
necessitem més implicació”

Eva
Miguel

45 anys. Travel 

manager. Llicenciada 

en Història i en 

Administració i  

direcció d’empreses(LLEC)

“La Llagosta 
necessita que la 
gent s’involucri”
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L’ENTITATLA VEU DEL POBLE
Com podem millorar el medi 
ambient des de la Llagosta?

AMPA DE L’ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

FITXA

excepte el futbol sala, que se 
celebra al CEM El Turó. Algu-
nes es fan en col·laboració 
amb entitats de la nostra 
localitat, com ara el bàsquet 
amb el Club Bàsquet la Lla-
gosta 2017; el hip hop amb 
La Room; el judo amb l’AE 
Karate-Judo la Llagosta; i 
el patinatge artístic amb el 
Club Patí la Llagosta. 

Set persones
L’AMPA de la Safa, presidi-
da des de fa tres anys per 
Miriam Gallango i formada 
per set persones, té la fi na-
litat d’oferir extraescolars de 
qualitat fora de l’horari lec-
tiu. Per aquest motiu, la jun-
ta de l’entitat sempre està 
oberta a noves activitats, 
sempre que hi hagi petició 
sufi cient per tirar-les enda-
vant per formar un grup. Els 
cursos d’anglès, que comp-
ten amb participants infan-
tils i adults, tenen molta ac-
ceptació. 

L’AMPA de l’Escola Sagrada 
Família programa diverses 
activitats extraescolars al 
llarg del curs acadèmic amb 
prop de 180 participants i 
unes 250 famílies implicades. 
L’objectiu de l’Associació de 
Mares i Pares és oferir cursos 
i activitats complementàries 
per als infants de l’escola 
d’entre 3 i 12 anys. Els par-
ticipants a les extraescolars 
són alumnes de la Safa però 
també vénen altres infants 
de col·legis de la Llagosta i, 
fi ns i tot, de Santa Perpètua. 

L’entitat té una programació 
estable d’activitats de dilluns 
a divendres, de 16.30 a 19 
h, per als infants, tot i que 
algunes d’elles també són 
per a adults. Entre les activi-
tats adreçades als alumnes, 
hi ha les esportives, futbol 
sala, judo, hip hop, patinat-
ge artístic i bàsquet. Pel que 
fa als cursos d’anglès, hi ha 
classes per a infants i adults i 
algunes es fan al migdia. Des 
del curs passat, hi ha una ac-
tivitat per als adults amb les 
classes de zumba, que va 
proposar un dels pares del 
centre acadèmic i té una dot-
zena de participants. 
Totes els actes es fan a les 
instal·lacions de l’Escola Safa, 

MÉS DE 180 PARTICIPANTS A LES EXTRAESCOLARS
Al llarg de l’any, l’AMPA no 
descarta organitzar altres 
activitats. Al gener de 2019 
l’entitat va participar a la 
Cavalcada dels Reis d’Orient 
de la Llagosta. L’AMPA va 
presentar a la cavalcada una 
carrossa, plena d’infants, i 
un grup de mares, que pro-
vénen de les classes de zum-
ba, que van oferir durant el 
seguici de Reis Mags una co-
reografi a. 

L’AMPA de l’Escola Safa té 
una aplicació de contacte 
amb les prop de 250 famílies 
que hi col·laboren per noti-
fi car missatges o informar 
de qualsevol assumpte relle-
vant. Tot i això, la junta de 
l’Associació de Mares i Pares 
té un horari d’atenció cada 
dimecres, de 16.30 a 17.30 h, 
en un local, cedit per l’Escola 
Safa, que s’ubica al número 
6 del carrer de Nicolás Lon-
garón. - José Luis Rodríguez 
Beltrán

Nombre de socis: 250
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: safa.ampa2@gmail.com
Seu social: Carrer de Nicolás Longarón, número 6. 

SANDRA SÁNCHEZ DANI ESCUDERO

NATALIA BLANCO ROCÍO BLANCO

PERE SIMÓN PERCY ÁLVAREZ
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Finals dècada de 1960. Carrer de Vic

Panoràmica presa des de l’actual rotonda dels carrers de Vic, Caldes, 
Estació i avinguda del Primer de Maig (inexistent a la fotografia).
El carrer de Vic acabat d’urbanitzar. 
En primer terme, a la dreta, part de la propietat de Can Xiquet i,  darrere, 
el Mas de la Llebre.
A l’esquerra, la indústria Calibrados i, en primer terme, el terreny 
que conformarà l’actual plaça de l’Alcalde Francisco Javier Serrano, 
anteriorment coneguda per plaça de Calibrados, i que serà el primer 
parc infantil que es va construir a la Llagosta.
El nom del carrer de Vic va ser aprovat l’any 1968, molt probablement 
relacionat amb la urbanització d’aquesta zona. 
El carrer de Vic era l’antic camí Ral, anomenat també de Barcelona a 
Vic, carretera vella, camí de Granollers o camí de Mollet, entre d’altres.

Font: Fons fotogràfic de l’Arxiu Municipal de la Llagosta 

08centvint

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

El próximo 10 de noviembre tenemos 
de nuevo unas elecciones generales, 
y esperemos que se puedan realizar 
con la tranquilidad que ha caracteri-
zado siempre unos comicios, sobre 
todo en La Llagosta.
Estos días hemos podido ver como 
algunas protestas han cruzado unas 
líneas rojas que jamás de deberían 
haber sobrepasado, convirtiéndo las 
protestas en batallas campales en 
Barcelona. Por eso desde aquí que-
remos condenar todos los actos fe 
violencia que se han producido estos 
días atrás. 

Todas las opiniones son legítimas 
pero la violencia nunca.
Dicho esto, toca pensar en el País, 
en España, en avanzar, en mejorar la 
sanidad, la educación, la dependen-
cia, las pensiones, el salario mínimo, 
seguir desplegando la Ley de memo-

Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés

AHORA, AVANZAR

ria histórica, despliegue importante 
que ha permitido abrir fosas del fran-
quismo para que los represaliados 
puedan encontrar los restos de sus 
familiares, o como pudimos ver la se-
mana pasada, el despliegue de esta 
ley ha permitido sacar al dictador de 
su mausoleo y evitar que miles de 
personas estuvieran enterradas al 
lado de su verdugo. Quedan muchas 
cosas por hacer aún pero hoy tene-
mos un País mejor que el de ayer.

Queremos que La Llagosta, que Ca-
talunya y España sigan avanzando 
y que lo hagan juntas. Toca dejar al 
lado a los que quieren romper la con-
vivencia y a los que quieren lapidar 
los derechos conquistados retroce-
diendo a tiempos pasados. Ahora 
toca avanzar, es importantísimo que 
el próximo 10 de noviembre no te 
quedes en casa. 

CULTURA
Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal

08centvint  I Novembre 2019

Al passat ple extraordinari d’octubre, 
es van aprovar inicialment les orde-
nances fiscals per a l’any 2020, amb 
els únics vots a favor de l’equip de 
govern socialista. Principalment des-
taca la pujada d’un 12% en el rebut 
de les escombraries i també una pu-
jada en les tarifes i quotes del CEM El 
Turó. 

Des d’Esquerra Republicana no es-
tem d’acord en aquestes modifica-
cions de preus a l’alça i per això el 
nostre grup plantejarà al.legacions a 
les ordenances. 

Per exemple, en el cas del CEM El 
Turó venim d’una pujada de preus a 
l’abril de 2018, no ens sembla raona-
ble que passat només un any i mig 
vulguin tornar a pujar les tarifes als 
usuaris, també ens sembla raonable 
demanar una reducció del preu en 

ORDENANCES FISCALS

l’entrada a la piscina exterior a l’estiu.
Per altre banda, un cop coneguda la 
injusta sentència judicial cap els pre-
sos i preses  polítiques, el nostre grup 
municipal convida i anima a tothom 
a sumar-s’hi de manera cívica però 
enèrgica a les mobilitzacions que 
aquests dies es produeixen arreu de 
Catalunya. 

Entitats, sindicats i partits polítics 
bé faríem d’aparcar les nostres di-
ferències i treballar conjuntament 
en una resposta d’acció unitària 
pel bé del país. Ja no és tracta no-
més d’independència si o no, sinó 
d’impedir que retallin les nostres lli-
bertats i singularitats com a poble.

CULTURA

El próximo 10 de noviembre tenemos 
una nueva oportunidad (y van unas 
cuantas últimamente) de escoger las 
fuerzas políticas que queremos nos 
representen en el Congreso y el Se-
nado. Y no. No todas son iguales. 
En el mapa  político español nos 
encontramos actualmente con una 
serie de partidos políticos que, más 
que representar a la ciudadanía, re-
presentan intereses económicos y de 
poder dejando a un lado las necesi-
dades de la gente. Pues bien, cada 
vez son menos esas fuerzas políticas 
que nos representan. La derecha 
rancia de este país, sea verde, azul 
o naranja, tiene demasiadas relacio-
nes con los poderosos y la supuesta 
izquierda roja nos ha dejado en la es-
tacada siempre que ha podido.
Un pueblo trabajador como el nues-
tro siempre ha votado opciones de 
izquierdas en las elecciones. Sabien-

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

EL 10N, NO TODOS SON IGUALES

do, o creyendo, que esas políticas de 
izquierdas les reportarían mejoras 
sociales, creciendo en derechos y li-
bertades. 
Y ahora queremos decir bien fuerte 
que somos gente de izquierdas. Que 
queremos que se derogue la reforma 
laboral que anula el futuro de nues-
tros hijos e hijas, que queremos que 
se limite el precio de alquiler como 
en el resto de Europa, que para noso-
tros es más importante las necesida-
des vitales de la gente que los inte-
reses financieros de los bancos y las 
grandes eléctricas, que queremos un 
futuro digno para las próximas gene-
raciones donde tengan un planeta 
limpio y sostenible.
Y para ello, sólo nos queda una op-
ción. Nosotros somos de izquierdas. 
Y estamos orgullosos de serlo. Se-
guimos creciendo con toda vuestra 
ayuda para conseguir esos objetivos.

CULTURA
Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

En el pleno del 24 de octubre se 
presentaron las Ordenanzas Fiscales 
para el 2020, para su aprobación Ciu-
dadanos se Abstuvo por diferentes 
razones, no estamos a favor de todas 
las subidas que se nos vienen encima 
a todos los vecinos. 
Por lo cual propondremos que los 
puntos sobre ordenanzas fiscales se 
voten de forma individual cada pun-
to, y no en bloque como hasta ahora.
Consideramos que los servicios que 
se dan a los vecinos deben ser auto-
suficientes con las recaudaciones, ya 
que si no se recauda lo suficiente hay 
que cubrirlos sacándolo de otras par-
tidas, empeorando las necesidades 
de otros departamentos.
Se detallan incrementos, pero varios 
de ellos (recogida de residuos, IBI, 
el turo), es más bien una regulariza-
ción, con la que se pretende “ir a cu-
brir al máximo el coste real del ser-

ORDENANZAS FISCALES

vicio”. Siendo los importes actuales 
inferiores al gasto real del servicio. 

Siendo estos desfases de años atrás 
y de las diferentes legislaturas por lo 
que nos encontramos así y que en 
esta se quiere ir actualizando.

Solicitaremos hacer un informe o 
bando para todos los vecinos con 
todos los detalles del porqué de esta 
subida o regularización y una audito-
ría para evaluar el servicio de recogi-
da de residuos, como otras posibles 
soluciones y limpieza del municipio.
Tenemos que trabajar para mejorar y 
buscar la justicia fiscal, incorporando 
criterios y baremos adaptándolos a 
los ingresos económicos de los ve-
cinos y sacar los recursos necesarios 
para sacar adelante los servicios pú-
blicos tan necesarios para el buen 
funcionamiento de la Llagosta.



FUTBOL SALA  LES LLAGOSTENQUES VAN DERROTAR EL CN CALDES PER 1 A 0

El CD la Concòrdia suma la 
primera victòria a la lliga

El Club Deportivo la Concòr-
dia va aconseguir dissabte la 
primera victòria de la tempo-
rada en guanyar el Club Nata-
ció Caldes per 1 a 0. El partit 
va ser molt disputat i les lla-
gostenques van haver de patir 
fins al final per sumar els tres 
punts. A falta de dos segons 
per al final, les visitants van 
enviar una pilota al travesser.

La primera part va ser de do-
mini local. Les de Dani Mos-
teiro van disposar de diverses 
ocasions. Paula Jiménez va fer 
l’1 a 0 en el tram final dels pri-
mers vint minuts.
A la segona part, el partit es va 
igualar. Els dos equips van te-
nir moltes ocasions. Al minut 
3, Sonia es va trobar amb una 
bona intervenció de la portera 
visitant.
La portera llagostenca Clàu-
dia va salvar al seu equip de la 
derrota amb diverses aturades 

El Club Deportivo la Concòrdia ha hagut d’esperar fins a la sisena jornada del 
campionat de lliga al grup 2 de la Segona Divisió espanyola per aconseguir la 
primera victòria de la temporada. Les de Dani Mosteiro van derrotar dissabte el 
Club Natació Caldes per 1 a 0 amb gol de Paula Jiménez. Les llagostenques van 
patir fins al final per cantar victòria

La Concòrdia va caure contra la Penya Esplugues.  

El conjunt de Dani 
Mosteiro és tretzè amb 
sis punts, a dotze del 
primer classificat

de molt de mèrit; la primera 
al minut 5. Un minut després, 
Paula Pérez va xutar fora per 
molt poc.
Al minut 9, Júlia Nabona i Lei-
re van estar a punt de marcar. 
El CN Caldes apretava també 
i Clàudia va intervenir amb 
molt d’encert al minut 9 en 
dues ocasions.
La Concòrdia va patir molt 
en el tram final del partit. Les 
visitants van estar molt a prop 
de marcar. Les llagostenques 
també van tenir un parell 

d’oportunitats, una rematada 
de Paula Jiménez i xut de por-
teria a porteria de Clàudia.
A falta de dos segons i després 
d’una errada defensiva, el CN 
Caldes va enviar un xut al tra-
vesser en el que hauria pogut 
ser l’empat. 
El Club Deportivo la Con-
còrdia ocupa la tretzena po-
sició amb sis punts, a dotze 
del líder, la Penya Esplugues. 
El proper cap de setmana, les 
locals jugaran a la pista del 
César Augusta. - J. Cinta s

La llagostenca Paula Román, 
del CPA Ripollet, va guanyar 
el Campionat d’Espanya in-
fantil de patinatge artístic, 
que va tenir lloc el cap de 
setmana del 19 i 20 d’octubre 
a Saragossa.
Román es va proclamar 
campiona després de ser se-
gona al programa llarg i re-
muntar des del segon lloc 
que havia ocupat al progra-

PATINATGE ARTÍSTIC

La llagostenca Paula Román, 
campiona d’Espanya infantil 
de patinatge artístic

ma curt. Amb 88,68 punts, la 
patinadora llagostenca va su-
perar la càntabra Ángela Díez, 
de l’Alexmar, que va ser sego-
na, i María Escalante, del CP 
Parets, que va acabar tercera. 
Paula Román entrena al Club 
de Patinatge Artístic de Ripo-
llet amb Janet Ruiz i les coreo-
grafies dels seus programes 
són de Llorenç Àlvarez. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

FUTBOL

El CE la Llagosta és antepenúltim 
amb només tres punts
El primer equip del Club Es-
portiu la Llagosta ocupa l’an-
tepenúltima posició al grup 
12 de la Quarta Catalana 
amb tres punts. En sis jor-
nades, els llagostencs només 
han estat capaços de guanyar 
un partit. El cap de setmana 

passat, els de la nostra localitat 
van caure a casa per 0 a 3 con-
tra la Sabadellenca B.
Diumenge, la Llagosta jugarà 
al camp de l’Escuela de Fútbol 
Base de Ripollet, que és el líder 
amb 16 punts i que encara no 
coneix la derrota. - J.C.
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L’Ajuntament de la Llagosta 
se suma, un any més, al Ci-
cle de passejades per a la gent 
gran. Es tracta d’una activitat 
organitzada per la Diputa-
ció de Barcelona amb la col-
laboració dels consistoris. En 
aquesta ocasió, les sortides es 
faran per Artés, el Prat de Llo-
bregat, la Roca del Vallès i la 
Llagosta.
La primera excursió se cele-
brarà el 3 de desembre a Ar-
tés. En els propers dies, s’obri-
rà el període d’inscripció. El 
21 de gener es visitarà el Prat 
de Llobregat; el 12 de febrer, 
la Llagosta; i l’11 de març, la 
Roca del Vallès. La cloenda 
del Cicle de passejades per a 
la gent gran tindrà lloc a mit-
jans de maig en una localitat 
encara per determinar. Per 
poder assistir a la cloenda és 

obligatori haver participat en 
un mínim de tres sortides. A 
partir d’aquesta edició, la Di-
putació de Barcelona va en-
caminada a transformar les 
sortides tradicionals en passe-
jades de marxa nòrdica. Amb 
aquest canvi, el que es vol es 
fomentar l’afició entre la gent 
gran de realitzar caminades 
amb regularitat, utilitzant les 
habilitats necessàries per a la 
pràctica autònoma de la mar-
xa nòrdica. 
La marxa nòrdica és una ac-
tivitat física més efectiva que 
la de caminar sense bastons. 
Consisteix a caminar seguint 
una tècnica concreta, basada 
en l’adopció d’una bona pos-
tura i la realització d’una bio-
mecànica correcta de caminar 
que incorpora l’ús actiu d’un 
tipus específic de bastons. 

FUTBOL

El Viejas Glorias és golejat (5-0) 
al camp de l’Argentona
El Club Deportivo Viejas 
Glorias va caure el cap de 
setmana passat per un clar 5 
a 0 al camp de l’Argentona, 
que està situat a la quarta po-
sició al grup 1 de la Primera 
Divisió. Aquesta ha estat la 
tercera derrota que ha patit 
aquesta temporada el con-
junt de la Llagosta.
El Viejas Glorias ocupa l’an-
tepenúltima posició, està 
situat per tant en zona de 
descens, amb quatre punts 
després d’haver sumat una 

El sènior de l’Handbol Club 
Vallag va aconseguir el cap 
de setmana passat el primer 
triom f de la temporada al 
grup A de la Segona Catalana 
en guanyar la Salle Bonano-
va Atlètic per 29 a 27. Al des-
cans, l’equip entrenat per Javi 
Iglesia s dominava per 16 a 13. 
Els llagostencs van començar 
la lliga amb dues derrotes se-
guides, però s’han recuperat 
de l’inici complicat de la com-
petició. 
A la tercera jornada, van su-
mar el primer punt en empa-
tar a la pista del Fornells (21-
21). El Vallag va començar el 
duel amb més empenta que els 
locals, però a la segona part el 
Fornells va capgirar l’electrò-

El Vallag es recupera després 
d’un inici complicat de lliga

HANDBOL    ELS DE LA LLAGOSTA ACONSEGUEIXEN EL PRIMER TRIOMF DE LA TEMPORADA

nic. L’equip de Javi Iglesias no 
va marxar en cap moment del 
partit i va gaudir d’una acció 
final per marcar el gol de la 
victòria, que finalment no va 
ser possible. 

victòria, un empat i tres der-
rotes en les cinc jornades que 
ha disputat.
La jornada anterior, el Viejas 
Glorias havia perdut per 2 a 4 
contra el Cabrils. Els dos gols 
locals els va marcar Cristian 
López. 
El proper cap de setmana, els 
llagostencs rebran la visita de 
la Verdiblanca de Mataró, que 
és onzena amb set punts.  Els 
mataronins han jugat un par-
tit més que el conjunt de la 
nostra localitat. - J.L.R. / J.C.

Javi Iglesias.

El Vallag ocupa la novena po-
sició amb tres punts. El seu 
proper rival serà el Terrassa B, 
que és penúltim i que ha per-
dut els quatre partits que ha 
disputat. - J.L.R. / J.C.
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El sènior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense va cau-
re dissabte per 1 a 2 contra 
l’Olímpic Argentona i segueix 
sense guanyar a casa aques-
ta temporada. El partit va ser 
força igualat, però als llagos-
tencs els va faltar una mica de 
tranquil·litat en atac per acon-
seguir el triomf.
Els visitants van marcar el 
0 a 1 al minut 16. Al comen-
çament de la segona part, els 
locals van intentar empatar. 
La millor ocasió la van tenir  
Marc i Gerard, però el porter 
va intervenir amb encert.

Doble-penal
Al minut 6, va arribar el 0 a 2. 
Els locals van dominar, però 
els va costar xutar a porte-
ria. Al minut 14, el porter de 
l’Olímpic Argentona va aturar 
un llançament perillós de Ser-
gio De la Rosa.
Al minut 15, Kevin va enviar 
al pal un doble-penal. A falta 
de 30 segons, Patxi va fer l’1 a 
2 en transformar un doble-pe-
nal, però a l’equip llagostenc 

El FS Union Llagostense 
FUTBOL SALA    DOS JUGADORS DE LA BASE DISPUTEN EL MUNDIAL SUB-13 

li va faltar temps. El proper 
cap de setmana, el conjunt de 
la nostra localitat descansarà 
i després anirà a la pista del 
Padre Damián, que és el líder 
amb 15 punts. 
El FS Unión Llagostense és 
novè a la Lliga Nacional amb 
sis punts. Els llagostencs han 
aconseguit els dos triomfs que 
porten fins ara fora de casa. 
D’altra banda, l’ala Iván Ro-
dríguez i el tanca Darío Gon-
zález, jugadors de la base del 
Fútbol Sala Unión Llagosten-

Ferran, en una jugada d’atac, intenta superar el porter del Betània.

se, han estat seleccionats per 
disputar amb Catalunya el 
Mundial sub-13, que tindrà 
lloc fins al 3 de novembre a 
Reus amb tres grups amb qua-
tre equips cadascun. Catalu-
nya disputa la primera fase al 
grup C contra les seleccions de 
Sud-àfrica, França i Austràlia.
Els dos millors classificats de 
cada grup i els dos millors ter-
cers classificats dels tres grups 
passaran als quarts de final, 
que es disputaran l’1 de no-
vembre. - J.L.R. / J.C.

PASSEJADES

Nova edició del Cicle de
passejades per a la gent gran

Inici d’una de les passejades per la Llagosta.
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El CB la Llagosta 2017
té un júnior i un cadet
El Club Bàsquet la Llagosta 
2017 ha arrencat la tempora-
da 2019-2020 amb dos equips 
de base, un júnior i un cadet 
masculins. L’entitat de la nos-
tra localitat afronta la seva se-
gona temporada fent competi-
cions esportives i preveu posar 
en marxa un equip mini. “Ens 
falten quatre o cinc infants 
i podríem completar també 
un mini”, admet la seva presi-
denta, María José García. 
L’equip cadet està format per 
cinc jugadors del passat curs 
i s’han incorporat fins a sis 
nous jugadors, mentre que al 
júnior el seu gruix ja continua 
de la temporada passada. “El 
júnior és un equip competi-
tiu però enguany milita en 
una categoria més alta i està 
costant. Creiem que en dos 
anys podria ser el nou primer 
equip masculí”, explica la 
presidenta, que també es mos-

Una acció d’un partit del CB la Llagosta 2017.

BÀSQUET     L’ENTITAT LOCAL VOL POSAR EN MARXA TAMBÉ UN EQUIP MINI

tra satisfeta amb “la il·lusió i 
les ganes dels cadets, tot i que 
els inicis són complicats per-
què és un grup amb la meitat 
de nois nous”. 
El club ja suma dues tempora-
des competint a les lligues de 
la Federació Catalana de Bàs-
quet. El Club Bàsquet la Lla-

gosta 2017 imparteix aquest 
curs activitats extraescolars 
a les escoles Safa i les Planes. 
“L’any passat només fèiem 
bàsquet escolar a la Safa i en-
guany sumem una cinquan-
tena d’infants a les Planes”, 
destaca la presidenta. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

El sènior del Joventut Hand-
bol és el darrer classificat al 
grup A de la Tercera Catalana 
després de quatre jornades. 
Els de Luis Canalejas només 
han sumat un punt, el que van 
obtenir en la tercera jornada 
en empatar (24-24) a la pista 
del Pau Casals. Els tres equips 

El sènior del Joventut Handbol és el cuer
situats tot just per sobre dels 
llagostencs a la classificació 
també sumen un únic punt.
El cap de setmana passat, el 
Joventut Handbol va perdre 
a casa per 25 a 36 contra el 
Martorell B. Els llagostencs 
havien començat la lliga amb 
una derrota per 32 a 16 contra 

el Salou. En la segona jornada, 
van caure a casa contra el Ri-
bes per 26 a 36. 
El proper cap de setmana, els 
de la nostra localitat es despla-
çaran a la pista del Ripollet, 
que és desè amb tres punts, 
amb l’objectiu de sumar el pri-
mer triomf. -  J. Cintas

El Club Patí la Llagosta estarà 
representat en el Trofeu Inter-
nacional de Venècia, a Itàlia, 
que es disputarà de l’1 al 3 
de novembre, per Luz Cortés 
i Mario Martínez.  El cap de 
setmana del 9 i 10 de novem-
bre, disset esportistes de l’en-
titat llagostenca patinaran al 

Trofeu de Cubelles i, els dies 
23 i 24 de novembre, entre 15 i 
20 patinadors locals aniran al 
Trofeu de Sant Fost de Camp-
sentelles. Durant aquest mes 
d’octubre, Luz Cortés va par-
ticipar a la  Copa Federació de 
la província de Barcelona en 
categoria cadet. - 08centvint

El Club Patí la Llagosta 
participa en diversos tornejos

PATINATGE

Raquel Corral, del Club Pe-
tanca la Llagosta, s’ha procla-
mat campiona de Catalunya 
de seleccions. La competició 
va tenir lloc el 5 d’octubre a 
les pistes del CP Les Torres-
Rubí amb un total de vuit tri-
pletes procedents de les qua-
tre delegacions provincia ls 
catalanes.
Corral va formar una de les 
tripletes de la delegació de 
Barcelona amb dues compa-
nyes del CP Santa Coloma 
de Gramenet, amb un ple 
de victòries entre les quatre 
partides disputades. “Estic 
molt orgullosa d’aconseguir 
aquest títol, és la primera 
vegada que el guanyo. És un 
campionat que juguem les 
millors jugadores de tota 
Catalunya de la temporada 
passada”, ha explicat la juga-
dora. 

PETANCA

Raquel Corral guanya el
Campionat de Catalunya de 
petanca de seleccions

Raquel Corral.

D’altra banda, l’entitat llagos-
tenca va fer eleccions a l’estiu i 
té nou president, José Manuel 
Torrico. La directiva està for-
mada pel vicepresident, Joa-
quín Martínez; el secretari, 
Julián Penco; el tresorer, José 
Torrico; i els vocals Manuel 
Raya i Jonathan Ávila. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

HANDBOL
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Telèfons d’interès
Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

(Horari: de dl a dv, de 8.30 a 14 h 

i dt i dj, de 16 a 20 h)

Emergències  112

Bombers  112

Mossos d’Esquadra   112

Policia Local   93 574 08 08

CAP la Llagosta   93 574 98 10   

         Urgències   93 574 92 66

CatSalut Respon    061

Can Pelegrí   93 545 15 40

Biblioteca   93 545 15 41

Escola de Música  93 545 15 40

Ràdio la Llagosta   93 545 15 43

Casal d’Avis   93 574 27 46

Nou Casal   93 574 29 19

CEM El Turó   93 545 15 50

Centre Cultural   93 545 15 60

Deixalleria   93 544 85 81

Sorea (aigua)   93 574 27 68

Taxis  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 
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Octubre

Fins al 31 d’octubre
EXPOSICIÓ DEL 19è CONCURS 

ESTATAL DE FOTOGRAFIA.

De 17 a 20 h, al Centre Cultural.
Foto-Club la Llagosta

31 l dijous
CASTANYADA DE LES 

LLAGOSTES DE L’AVERN. 
Paradeta de castanyes, moniatos 
i crispetes i  projecció d’una 
pel·lícula familiar.
A partir de les 17 h, la plaça 
d’Antoni Baqué.

TALLERS DE MASCARES I 

PHOTOCALL. 

De 17 a 19 h, al Parc Popular. 
Nou Casal

VENDA DE CASTANYES. 

De 20 a 1 h, al Centre Cultural. 
Casa de Andalucía de la Llagosta

FESTA DE LA CASTANYADA I 

HALLOWEEN 

Reserva de tiquet al tel.  615921733
A partir de les 23 hores, a l’Aso cia-
ció  n Rociera, c. de Girona, 6.

WHERE EVIL HIDES THE FARM
(HALLOWEEN). 

Nit de Halloween, amb concurs de 
disfresses, ball i música en directe. 
De 21 a 3 h, al Parc Popular.
Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta

Novembre

25N DIA INTERNACIONAL DE 

LLUITA PER A L’ELIMINACIÓ DE 

LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.

L’acte central se celebrarà el 
divendres 22 de novembre, a les 
17.30 h, a la plaça d’Antoni Baqué.
Trobareu tota la informació a la 
pàgina 21.

INSCRIPCIONS PASSEJADA 

GENT GRAN. 
La sortida es farà a Artés el dimarts 
3 de desembre.
Inscripcions, al Casal d’Avis.
Ajuntament de la Llagosta i Diputa-
ció de Barcelona

EXPOSICIÓ MIRA I INFORMA’T.

Del 25 de novembre al 5 de 
desembre.
Informació sobre la Sida.
De 17 a 21 h, a Can Pelegrí.

herbes remeïres, atraccions infantils 
i altres propostes culturals.
Divendres, de 17 a 22 h.
Diumenge i dissabte, d’11 a 21 h.
Al passeig de l’avinguda de l’Onze 
de Setembre.

17 l diumenge
ZUMBA GEGANT PER LA MARATÓ. 

De 10 a 14 h, a la pl. de la Sardana.
Colla Gegantera i Alexis R.C.

21 l dijous
CAPTACIÓ DE SANG. 

De 16 a 20 h, a l’Escola Gilpe.

21, 23 i 24 l dijous,  
dissabte i diumenge
3 DE TEATRE.

Més informació a la pàgina 18

22 i 23 l divendres i  dissabte
GRAN RECAPTE D’ALIMENTS.

Als supermercats Dia, Sorli Discau i 
Caprabo.
Rems i Ajuntament de la Llagosta

30 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. 
A les 19 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía

1 i 2 l divendres i  dissabte
WHERE EVIL HIDES THE FARM
(HALLOWEEN). 

De 17 a 19 h, passatge familiar.
De 20 a 22 h, passatge per a adults.
Al Parc Popular.
Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta

2 l dissabte
FESTA BALL DE TARDOR. 

Ball amb música en viu.
A les 21 h, al Centre Cultural.
La Llagosta Club de Ball

5 l dimarts
XERRADA. 1000 I 1 CONSELLS  

PER A LA RECERCA DE FEINA 

PER A JOVES. 

De 18 a 19 h, al perfil d’Instagram: @
joventut_ajuntament_llagosta.

9 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. 
A les 19 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía

15, 16 i 17 l divendres,  
dissabte i diumenge
FIRA MEDIEVAL. 

Parades amb productes artesanals, 
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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)

30 octubre
VILA

31 octubre - 7 novembre 
CARRERAS ARBAT 

8 - 14 novembre
CALVO SÁNCHEZ

15 - 21 novembre
BOTET NADAL

22 - 28 novembre
VILA

29 novembre - 4 desembre
CARRERAS ARBAT 

OCTUBRE

Dimecres, dia 30

CASTANYADA AMB HISTÒRIES 

DE POR. Petits relats creats pel 
taller creatiu de la Biblioteca. 
Informació i invitacions, a la 
Biblioteca.
A les 18 h, a Can Pelegrí.

HORA DEL CONTE 

CASTANYADA. 
Vine amb la teva disfressa!
A les 18.30 h

NOVEMBRE

Dilluns, dia 4

ATRAPALLIBRES. Trobada inicial.
Per a joves lectors.
De 17.30 a 19 h

Dimecres, dia 6

CLUB DE LECTURA. Dilema i
El círculo virtuoso y otros relatos,
amb la presencia de l’autor, 
Andrés Hernández.
A les 17 h

L’HORA DEL CONTE.  

A les 18.30 h

Dimecres, dia 13 

VIDEOFORUM. Mi querida 
cofradía, de Marta Díaz.
A les 16 h

Dissabte, dia 16 

BIBLIOLAB. Origami il·luminat, 
per a infants de 8 a 13 anys. 
Cal inscripció prèvia.

L’HORA DEL CONTE.  

A les 18.30 h

Dimecres, dia 20 

XERRADA. Naixement i 
transformació de l’amor. Un viatge 
per la vida. A càrrec d’Aníbal Marrón.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.  

A les 18.30 h

Dimecres, dia 27

TALLER. Taller de somnis. A càrrec 
d’Eva Villanueva.
A les 16 h

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

Dissabte, dia 30

CONTES I MÚSICA EN FAMÍLIA.  

Mirem el cel? A càrrec d’Un conte 
al Sac. Per a infants de 0 a 5 anys.
A les 12 h

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

TALLER CREATIU. 

Dimarts, fins al 18 de desembre 
de 18.30 a 20 h

GRUP DE CONVERSA EN 

CATALÀ.

Dilluns, fins al 17 de desembre de 
17 a 18 h

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTAHORARI DEL 
CEMENTIRI PER 

TOTS SANTS

Dimecres 30 d’octubre, dijous 

31 d’octubre, dissabte 2 de 

novembre i diumenge 3 de 

novembre.

De 9 a 13.30 h i de 15 a 19 h

Tots Sants. Divendres 1 de 

novembre.

De 9 a 19 h
Durant aquest dia, hi haurà un 
servei de bus gratuït que unirà 
el centre de la Llagosta amb el 
Cementiri Municipal.

Sortida des de la plaça d’Antoni 
Baqué:
De 9 h a 13 h i de 15 a 18 h, a les 
hores en punt.

Sortida des del Cementiri Mu-
nicipal:
De 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 a 
18.30 h, als dos quarts.
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Paco López

Per què canvies el Jaén per 

l’Osasuna?

A l’estiu, va sorgir la 
possibilitat d’anar a l’Osasuna 
perquè l’entrenador, Imanol 
Arregui, havia estat company 
meu quan jo era jugador 
professional i, cada vegada 
que coincidíem, em deia 
d’anar-hi. A l’estiu, ens vam 
posar d’acord i, sincerament, 
ha estat tot un encert. 

Quin objectiu us marqueu?

És un equip que competeix 
per estar entre els vuit 
millors per disputar la Copa 
d’Espanya i després jugar els 
play-off pel títol i la Copa del 
Rei. No és un dels tres grans, 
com ara El Pozo Múrcia, Inter 
Movistar o Barça, però està 
deixant veure la seva poteta, 
com fa el Jaén. 

Que t’està aportant 

l’Osasuna?

M’aporta una experiència 
molt bona i em sento molt 
afortunat, perquè l’Osasuna 
és la primera vegada que 
aposta per un entrenador de 
porters. Sincerament, per a mi, 
és un repte i una experiència 
molt gran. Veig l’ambient 

que genera l’equip omplint 
el pavelló amb més de 3.000 
persones... és impressionant 
respirar aquest ambient.

Amb què et quedes del 

Jaén?

No em va ser fàcil marxar de 
Jaén i només tinc paraules 
d’agraïment perquè van ser 
dues temporades molt bones. 
Anava a renovar, però, per a 
mi, era una oportunitat venir 
a l’Osasuna. A més, estic a 
poques hores de la Llagosta, 
que torno a ser resident del 
meu poble, i aquest nou club 
té unes ambicions esportives 
similars al Jaén. 

Com afrontes la teva etapa 

d’entrenador de porters?

El 2015 vaig decidir tornar a 
la formació i el primer que 
vaig dir al Palma Futsal, en el 
meu primer entrenament, va 
ser que el fet d’haver estat 
jugador professional no em 
feia ser millor entrenador de 
porters. Seguidament, els 
vaig dir que no tenia ni idea 
de com s’entrena els porters 
de futbol sala. El futbol sala ha 
canviat moltíssim. Ara es juga 
molt amb els porters, que 

semblen segons tanques i 
juguen molt amb els peus. En 
la meva etapa jo era un porter 
a l’estil dels d’handbol i m’he 
hagut de reciclar. Va ser poc a 
poc, escoltant tota mena de 
porters i vaig aprenent. No 
pots deixar de formar-te.

Quin seria el porter referent 

modern?

De la meva època, Luis 
Amado és el porter top, 
excel·lència en tècnica i peus. 
Però en l’actualitat cal dir 
Paco Sedano, que fa poc s’ha 
retirat, i d’altres com Fabio, 
del Jaén; Asier, d’Osasuna, i el 
brasiler Carlos Espíndola, que 
vaig tenir al Jaén i que em 
va ajudar moltíssim, perquè 
em va ensenyar tècniques 
brasileres.

Quina relació tens amb les 

entitats de futbol sala de la 

Llagosta?

Conec els seus dos presidents, 
Javier Castañeda, del FS 
Unión Llagostense, i Antonio 
Rubio, de la Concòrdia, de fa 
molts anys. A tots dos els vaig 
comentar a l’estiu que em 
posava a la seva disposició, 
però va sorgir finalment el 
fitxatge de l’Osasuna. Per 
a tot el que sigui fomentar 
els valors del futbol sala em 
tindran a la seva disposició 
totes dues entitats. Veig 
vídeos de com s’està portant 
la base en el FS Unión 
Llagostense i em fa estar molt 
content i m’emociona veure 
tota la canalla que tenen. 
També la Concòrdia, que va 
fer una temporada passada 
per treure’s el barret. Hi ha 
un gran nivell de futbol sala 
a la Llagosta i aquesta fita es 
recordarà d’aquí a uns anys 
com aquell conjunt que va 
lluitar per fer l’ascens a la 
màxima categoria estatal.

Què recordes de la teva 

etapa formativa de la 

Llagosta?

Jo quan em vaig formar a la 

Llagosta vaig viure el futbol 
sala del carrer, que és la seva 
essència. El nivell de futbol 
sala al poble era espectacular 
i han pogut arribar molts nois. 
Abans hi havia moltíssims 
equips i potser trobo això en 
falta, més equips i foment 
de la pràctica del futbol 
sala. Nosaltres vam tenir 
la gran sort de tenir molts 
clubs, estava Iniciativa o els 
equips de les lligues locals. 
Els infants tenien moltes més 
possibilitats per demostrar la 
seva vàlua. A més, cal dir que 
el futbol sala de la Llagosta 
és un referent a Barcelona i 
Catalunya.

Com et veus d’aquí a uns 

anys?

Estic molt content de viure 
una experiència molt bona a 
l’Osasuna ara mateix. També, 
estic satisfet de l’escola de 
porters que tinc a Costa Rica, 
que és un país que és com si 
fos la meva segona casa. He 
anat a fer diversos clínics i 
cada any vaig allà per donar 
un cop de mà. Aquest any 
vaig agafar una escola de 
porters amb dos companys 
de Costa Rica. 

“A l’estiu, em 
vaig posar 
a disposició 
dels clubs de 
futbol sala de la 
Llagosta”

“Fitxar per 

l’Osasuna és un 

repte molt gran”

45 anys. Ha començat aquesta temporada una 
nova etapa com a entrenador de porters a 
l’Osasuna Magna, que milita a la màxima categoria 
del futbol sala masculí espanyol. Les dues anteriors 
temporades va formar part del cos tècnic del FS 
Jaén, que va ser campió de la Copa d’Espanya i 
finalista de la Copa del Rei. 
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