Notícies
La 10a Trobada Gegantera tancarà les festes de Sant Josep
La Llagosta celebrarà diumenge la 10a Trobada Gegantera de la nostra localitat. L'acte servirà per
tancar la programació de les festes de Sant Josep. La Colla Gegantera de la Llagosta ha convidat a nou
colles que acompanyaran a la Torradeta, la Blanqueta, el Josepet, la Mariona i el Llago.

El CEM El Turó organitza un Campus Esportiu de Setmana Santa
El Complex Esportiu Municipal El Turó ha obert la inscripció per al Campus Esportiu de Setmana Santa
que organitzarà del 15 al 18 d’abril. Les activitats estan obertes a infants de P3 a 2n d’ESO. Les
persones interessades poden passar pel CEM El Turó fins al 13 d’abril.

Les parades de bus del final d'Onze de Setembre ja tenen marquesina
Ja estan instal·lades les marquesines de 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 actuació 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 major comoditat a les persones usuàries d'aquestes parades de bus de l'entrada i sortida nord
de la nostra localitat.

Avui tindrà lloc a l'Ajuntament una xerrada sobre acollida d'infants
sahrauís
L'Ajuntament de la Llagosta organitza una xerrada informativa sobre el programa Vacances en Pau
2019, que vol donar l'oportunitat de sortir del desert durant un temps a infants sahrauís. L'acte tindrà lloc
aquesta tarda, a les 18.30 h, a la Sala de Plens.

Aquest dimarts, més actes per celebrar les festes de Sant Josep

Aquest dimarts, seguirà desenvolupant-se la programació d’actes per celebrar les festes de Sant Josep
a la Llagosta. A la plaça d’Antoni Baqué s’instal·larà un parc infantil i al solar de l’Església les atraccions
seran gratuïtes de les 11.30 a les 14 hores i de les 16.30 a les 19.30 hores.

Convocatòria de l'Ajuntament per cobrir tres places
L'Ajuntament de la Llagosta obrirà demà el període de presentació de sol·licituds per a les convocatòries
per cobrir una plaça d'arquitecte, una altra d'auxiliar tècnic (sobreestant) i una altra d'enginyer. Les
persones interessades podran lliurar la corresponent instància fins al 8 d'abril a l'Oficina d'Atenció a la
Ciutadania. Aquest tràmit també es podrà fer per internet. Les bases de les tres convocatòries es poden
consultar a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de la Llagosta.

L'Ajuntament de la Llagosta rep el Segell Infoparticipa per segon any
L'Ajuntament de la Llagosta va rebre ahir el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la
comunicació pública local, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'alcalde, Óscar
Sierra, va recollir el corresponent diploma durant un acte celebrat al Rectorat de la UAB.

La Llagosta ha acollit avui una nova excursió de les passejades per a la
gent gran
La Llagosta ha acollit avui 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 d’aquest matí han
participat unes 150 persones, vingudes de Pineda de Mar, Centelles i Torrelles de Llobregat, a més de la
Llagosta.

Ja es pot consultar el cens electoral per poder votar als comicis del 28
d'abril
Els veïns i veïnes de la Llagosta poden consultar des d’avui i fins al 18 de març el cens electoral a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per poder votar als comicis generals del 28 d’abril. L’horari de
consulta és de dilluns a divendres al matí, de 8.30 a 14 hores, i dimarts i dijous a les tardes, de 16 a 20
hores. La consulta també es pot efectuar a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística.

L'alumnat de quart de Primària de l'Escola Joan Maragall ha visitat avui
l'Ajuntament

L’alumnat de quart curs de Primària de l'Escola Joan Maragall ha visitat avui diverses dependències de
l’Ajuntament de la Llagosta. Els infants, acompanyats del professorat, han rebut explicacions de tècnics
municipals a l’Arxiu i a l’àrea de Serveis Tècnics. A més, han estat atesos per l’alcalde, Óscar Sierra, el
regidor d'Urbanisme, Raúl Valero, i el regidor de Via Pública i Serveis Municipals, entre d’altres, Jordi
Jiménez. La visita ha finalitzat al Saló de plens de l’Ajuntament, on els estudiants han pogut fer
preguntes a l’alcalde.

Desestimat el recurs presentat per Geafe contra l'Ajuntament
El Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona ha desestimat el recurs presentat per Geafe
contra la decisió de l'Ajuntament de la Llagosta de resolució del contracte de gestió i explotació pel
Complex Esportiu Municipal El Turó per part d'aquesta empresa per incompliment molt greu de les seves
obligacions essencials. Geafe demanava, entre d'altres, l'anul·lació de la resolució del contracte i que
l'Ajuntament li pagués una sèrie d'indemnitzacions.

Avui s'ha celebrat una jornada multiesportiva per a escolars de quart de
Primària
L’Ajuntament de la Llagosta ha organitzat aquest matí una jornada multiesportiva escolar per a alumnat
de quart Primària de les escoles Les Planes, Joan Maragall, Sagrada Família i Gilpe de la Llagosta. Les
activitats s’han portat a terme al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert i al Pavelló Antonio García
Robledo amb la coordinació de monitors de les Escoles d’Iniciació Esportiva.

La Llagosta commemora el Dia Internacional de les Dones
Azahara Matas, de la Llagosta, ha estat la guanyadora del Concurs de microrelats del Dia Internacional
de les Dones de la Llagosta. La commemoració del 8 de Març, que s’escau demà divendres, s’ha
celebrat avui djous institucionalment per l’Ajuntament de la Llagosta a Can Pelegrí, en un acte que ha
deixat petita la sala polivalent de la tercera planta, i ha comptat amb l'organització del Centre
d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), la Biblioteca i l’entitat Resistencia Literaria.

Ja estan en funcionament les noves màquines de fitness del CEM El
Turó
Avui s’ha posat en marxa la nova sala de fitness reformada del Complex Esportiu Municipal El Turó. Des
d’aquest matí, estan en funcionament les noves màquines, que han suposat la modernització de tots els
elements de la sala.

Avui es fa l'acte central de la programació del Dia Internacional de les
Dones
Aquesta tarda, a partir de les 19 h, tindrà lloc a Can Pelegrí l’acte central de la programació del Dia
Internacional de les Dones. El Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD), la Biblioteca i l'entitat
Resistencia Literaria organitzen l'acte per commemorar la jornada del 8M. L'activitat començarà amb una
recepció i benvinguda amb te i pastissets a càrrec de l'entitat llagostenca ATTADAMON. Tot seguit, es
farà la lectura del Manifest, que anirà a càrrec de la regidora d'Igualtat, Conchi Jiménez.

Comença la plantació de 80 arbres per substituir altres malalts o morts
La Brigada municipal de jardineria està plantant a diversos espais públics de la nostra localitat 80 arbres
de diferents espècies. Aquesta actuació serveix per substituir arbres que s’han anat traient perquè
estaven malalts o morts. La compra d’aquests arbres ha suposat una inversió de 3.233,45 euros.

L’Escola Bressol Municipal Cucutras renova el seu projecte de pati
L’equip educatiu de l’Escola Bressol Municipal Cucutras 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 naturals 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 coneixements, tant si es tracta de l’hora d’esbarjo com del moment de realitzar-hi
unes altres activitats més vinculades al currículum educatiu.

Els escolars de la Llagosta participen a diversos tallers de la Guia
d'Activitats i Serveis Educatius
L'Ajuntament de la Llagosta està portant a terme aquestes setmanes diverses activitats d'educació per a
la salut. Les propostes que s'estan 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.

Nou mapa amb les actuacions a la via pública
L'Ajuntament posa en marxa un mapa interactiu amb les actuacions a la via pública realitzades durant
aquest mandat. El mapa està dividit per diferents categories i mostra les obres realitzades als carrers i
places del nostre municipi.

Programació àmplia per commemorar el Dia Internacional de les Dones a
la Llagosta
El lliurament de premis del primer Concurs de microrelats sobre les dones serà un dels actes destacats
de la programació per commemorar el Dia Internacional de les Dones a la Llagosta. Una vintena
d’activitats es desenvoluparan a la nostra localitat des d’avui i fins al 21 de març. L’acte central del
programa serà el 7 de març a partir de les 19 h a Can Pelegrí amb el lliurament de premis del primer
Concurs de microrelats impulsat per les regidories d’Igualtat i Cultura, la Biblioteca de la Llagosta i
Resistencia Literaria. Durant l’activitat, es farà la lectura del manifest institucional, a càrrec de la regidora
d’Igualtat, Conchi Jiménez, i hi haurà una lectura de textos de dones d’altres cultures, a càrrec de
l’entitat ATTADAMON, que també repartirà pastissets.

Moltes famílies van gaudir el cap de setmana dels nous jocs infantils del
Parc Popular
L’Ajuntament de la Llagosta va organitzar dissabte 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 assistents 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’assistència de
l’alcalde, Óscar Sierra, i diversos regidors.

La Llagosta s'omple de disfresses amb el Carnaval
Prop de 700 persones van participar dissabte a la rua i al ball del Carnestoltes, que va acabar a la pista
poliesportiva del CEM El Turó. Kalala China, en comparses grans; Aloha Hawaii, en comparses petites; i
Cuéntame un cuento, en individuals, han guanyat el Concurs de disfresses del Carnaval 2019 de la
Llagosta.

S'inicia el Carnaval amb la rua i la festa infantil
La Llagosta ha començat a celebrar el Carnaval 2019 amb la festa infantil, que ha tingut lloc aquesta
tarda amb centenars de participants. El Carnestoltes infantil ha estat ambientat en una gresca pirata.

Cap de setmana de Carnaval a la Llagosta
Aquest cap de setmana, se celebrarà la festa de Carnaval 2019 a la Llagosta. Avui divendres, tindrà lloc
el Carnaval infantil i demà dissabte, la gran festa per a tota la població. El Carnaval infantil començarà a
les 17 hores a la plaça d’Antoni Baqué. En aquesta ocasió s’ha escollit els pirates com a temàtica i, per

això, es demana a les famílies participants que es concentrin a la plaça d’Antoni Baqué amb la disfressa
que vulguin, però acompanyada amb un complement pirata.

Aquest dissabte s'estrena la nova zona infantil del Parc Popular
Els nous jocs de la zona infantil del Parc Popular s’estrenaran aquest dissabte al matí. L’Ajuntament ha
preparat una festa amb xocolatada i animació infantil que començarà a les 11 hores. En aquest espai,
s’ha col·locat una gran estructura de jocs i una tirolina. També s’ha reformat la zona per als infants més
petits. La renovació de la zona de jocs del Parc Popular és la primera obra que s’ha executat del
programa de reformes de diversos espais infantils de la Llagosta. Aquesta setmana ja s’ha començat a
treballar en la plaça de la Sardana.

S'instal·laran marquesines en dues parades d'autobús de l'avinguda de
l'Onze de Setembre
L’Ajuntament de la Llagosta instal·larà marquesines 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 compra de les
dues marquesines ha costat 13.163,62 euros, als quals cal afegir uns 2.500 euros més per a la seva
col·locació. Aquests treballs es portaran a terme en els propers dies.

Convocatòria de l'Ajuntament per crear una borsa de treball de personal
de neteja
L’Ajuntament ha obert avui una convocatòria per crear una nova borsa de treball de personal de neteja.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés es poden presentar fins al 19 de març a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania o a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquesta borsa de treball és
poder cobrir les vacants d’aquest tipus de lloc de treball que es puguin produir de forma temporal a
l’Ajuntament de la Llagosta. Les bases de la convocatòria es poden recollir a l’Ajuntament de la Llagosta.
També es poden consultar al web municipal.

La Diputació posa en marxa el servei de cita prèvia a les oficines de
gestió tributària
L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que s'encarrega a la Llagosta de la
gestió i recaptació de diversos impostos, posarà en marxa demà el nou servei de cita prèvia a tota la
seva xarxa d’oficines. Amb la finalitat de millorar l’atenció presencial als ciutadans, s’ha decidit establir
de forma obligatòria el servei de cita prèvia per a la majoria de tràmits i consultes.

Ja s'està distribuint el 08centvint del mes de març
Les obres de millora de la plaça de Catalunya i d’habilitació d’una parada de bus al pont de la riera Seca
són el principal tema de la portada del 08centvint del mes de març, que ja s’està distribuint. A més, la
publicació, recull la programació de les festes de Sant Josep i de la commemoració del Dia Internacional
de les Dones. També, es destaca la celebració, el proper cap de setmana, de la festa de Carnaval, la
propera renovació de la sala de fitness del CEM El Turó i la lluita dels sèniors del Joventut Handbol i del
Vallag per pujar de categoria.

L'alcalde va mantenir ahir una nova trobada amb la ciutadania a Can
Pelegrí
L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va mantenir ahir 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 organitzades per la Biblioteca. Durant la tertúlia, que es va
desenvolupar durant una hora, es van tractar diversos temes, com la seguretat viària, la neteja dels
carrers o els problemes d’aparcament. L’alcalde va respondre totes les qüestions plantejades pels
assistents.

Més de 300 persones gaudeixen ja del servei d'informació municipal per
WhatsApp
Un total de 308 persones gaudeixen ja del nou servei per rebre informació municipal al telèfon mòbil
mitjançant el WhatsApp, que ha posat en marxa l'Ajuntament de la Llagosta. Dels ciutadans que ja s'han
donat d'alta, 223 han demanat rebre les notificacions en castellà i 85, en català. La gran majoria, 272, ha
sol·licitat rebre l'agenda d'activitats, que s'envia cada dijous. L'opció de rebre totes les temàtiques ha
estat escollida per 241 persones.

S'inicia la renovació de l'enllumenat públic de diversos carrers
Ja han començat les obres per renovar l’enllumenat públic dels carrers de Sant Miquel, Sant Josep,
Anselm Clavé i Brutau, de les places de les Corts Catalanes i de l’Escorxador i del passatge Padrosa.
Aquesta actuació permetrà millorar el sistema d’aquesta zona del municipi, que és molt antic. Quan
estigui acabada la nova instal·lació s’aconseguirà un important estalvi energètic.

Tertúlia de l'alcalde, Óscar Sierra, amb alumnat de l'Institut Marina

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha participat aquest matí en una tertúlia amb alumnes de primer
de Batxillerat de l’Institut Marina. La trobada, que ha durat unes dues hores, s’ha celebrat a la sala Àgora
d’aquest centre educatiu.

Els usuaris de la Biblioteca fan una valoració molt positiva d'aquest
servei
Els usuaris de la Biblioteca de la Llagosta que han participat durant els darrers mesos en una enquesta
sobre el grau de satisfacció d’aquest servei li han posat una mitjana d’un 8,4. En total, 115 persones van
omplir l’enquesta. El 73% dels enquestats eren dones i el 46%, persones d’entre 40 i 64 anys. Dels 115
enquestats, 36 li posen de nota un 9 a la Biblioteca; 29, un 8; i 25, un 10, com a resultats més
significatius.

Comencen les obres de millora de la plaça de Catalunya
Les obres de millora de la plaça de Catalunya, adjudicades per l'Ajuntament a l'empresa Ferkuma
Maquinaria, ja estan en marxa. Aquesta actuació tindrà una durada aproximada de tres mesos i mig. El
projecte d’adequació i millora de la plaça de Catalunya, redactat per l’àrea de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de la Llagosta, contempla l’asfaltat de la calçada i la reparació puntual d’elements del
clavegueram. A més, està prevista la instal·lació de cautxú a les dues zones de jocs infantils. També
s’actuarà a la zona on hi ha el transformador elèctric.

Relleu a la presidència de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera
de Caldes
L’alcaldessa de Sentmenat, Núria Colomé, és la nova presidenta de l’Associació de Municipis de l’Eix de
la Riera de Caldes (AMERC). Colomé agafa el relleu de l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, que ha
estat el màxim responsable d’aquest organisme durant el darrer any. L’Assemblea General de l’AMERC,
per fer el canvi de la presidència, va tenir lloc divendres a l’Ajuntament de Sentmenat.

Avui es fa la segona excursió del Cicle de passejades per a la gent gran
Una cinquantena de persones de la nostra localitat han sortit avui cap a Pineda de Mar per participar a la
segona de les sortides del Cicle de passejades per a la gent gran Esport per a tothom d’aquesta
temporada. Els excursionistes es trobaran amb participants d’altres municipis i faran un recorregut d’uns
10 km per l’entorn natural de la població del Maresme.

L'alumnat de quart de Primària de l'Escola concertada Gilpe ha visitat

avui l'Ajuntament
L’alumnat de quart curs de Primària de l'Escola concertada Gilpe ha visitat avui diverses dependències
de l’Ajuntament de la Llagosta. Els infants, acompanyats del professorat, han rebut explicacions de
tècnics municpals a l’Arxiu i a l’àrea de Serveis Tècnics. A més, han estat atesos per l’alcalde, Óscar
Sierra i el regidor de Via Pública i Serveis Municipals, entre d’altres, Jordi Jiménez. La visita ha finalitzat
al Saló de plens de l’Ajuntament, on els estudiants han pogut fer preguntes a l’alcalde.

Obert el període d'inscripcions per participar al Concurs de disfresses
de Carnaval
L’Ajuntament de la Llagosta ha obert avui el període d'inscripcions per participar al Concurs de
disfresses de Carnaval. L’edició del 2019 continua amb el format d’anys anterior-s i manté les tres
categories del concurs: individual, format per una o dues persones; comparses petites, per a grups de
tres a quinze persones; i comparses grans, formades per grups de 16 a 150 persones o més. Per a cada
una de les categories s’establiran diferents premis econòmics.

El Complex Esportiu Municipal El Turó renovarà tota la maquinària
L’Ajuntament renovarà tots els elements de fitness del Complex Esportiu Municipal El Turó. La Junta de
Govern Local ha aprovat una inversió de 96.200,46 euros per instal·lar nova maquinària a l’equipament.
Entre les noves adquisicions destaquen sis cintes de córrer, quatre el·líptiques, quatre bicicletes per a
diferents exercicis, diversos bancs, més de 40 manuelles de diversos pesos, una zona de paviment nou i
tots els elements necessaris per exercitar diferents parts del cos. L’actuació permetrà canviar la
maquinària existent per una altra més moderna i amb millors prestacions.

Jornades de portes obertes als centres educatius per al curs 2019-2020
Ja es coneixen les dates en les quals els centres educatius de la Llagosta portaran a terme les seves
jornades de portes obertes de cara al curs 2019-2020. L’Escola Sagrada Família ha escollit el 27 de
març a les 17.30 h i el 30 de març a les 11 h. En el cas de l’Escola Concertada Gilpe, les jornades de
portes obertes es faran el 8 de febrer i el 22 de març, de les 9.30 a les 12.30 h i de les 15.30 a les 17.30
h. L’Escola Joan Maragall mostrarà les seves instal·lacions el 6 de març a les 9.15 h i a les 15.15 h.
L’Escola Les Planes, ho farà el 22 de març a les 9.30 h i a les 15.15 h.

Comencen les obres per habilitar la nova parada d'autobús al pont de la
riera Seca
Les obres per habilitar una nova parada d'autobús al pont situat sobre la riera Seca han començat
aquest matí. L'Ajuntament de la Llagosta va encarregar aquesta actuació a l'empresa Coynsa 2000 per

un import de 33.940,74 euros.

L'Ajuntament instal·la una nova graderia amb vint seients al Poliesportiu
Antonio García Robledo
L'Ajuntament de la Llagosta ha comprat una nova graderia amb una capacitat per a vint seients per al
Poliesportiu Antonio García Robledo. El Consistori ha destinat 1.675,32 euros a aquesta adquisició a
l'empresa Daplast. La graderia ja està disponible. Tot el lateral d'aquesta instal·lació compta ja amb
graderies mòbils amb un total de 140 seients.

Prop de 130 usuaris de la deixalleria es benefiaran d'una bonificació en
la taxa d'escombraries
127 persones i un comerç es beneficiaran aquest any 2019 de la bonificació en el rebut de les
escombraries per haver fet servir la deixalleria deu vegades o més durant el 2018. Concretament, 69
persones tindran una bonificació del 15% i 58,del 10%.

El Ple aprova els protocols d’assetjament sexual i laboral de
l’Ajuntament
El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir per unanimitat el Protocol d’assetjament sexual i
per raó de sexe i el Protocol d’actuació en casos d’assetjament laboral i/o sindical del Consistori
llagostenc. Aquest va ser un dels punts destacats del ple ordinari del mes de gener. Abans d’iniciar la
sessió, es va fer un minut de silenci per la veïna morta en l’incendi del bloc de pisos de la plaça de
Catalunya.

Ja estan obertes les inscripcions a la 32a Cursa Popular Els 10 de la
Llagosta
Avui s'ha obert el període d’inscripció per participar en la 32a edició de la Cursa Popular Els 10 de la
Llagosta. La cursa se celebrarà el 14 d’abril amb sortida i arribada al carrer de l’Estació. El circuit serà el
mateix dels darrers anys i hi haurà cursa de cinc i de deu quilòmetres.

Convocat el primer Concurs de microrelats del Dia Internacional de les
Dones

Les regidories d’Igualtat i Cultura, la Biblioteca de la Llagosta i l’entitat Resistencia Literaria organitzen el
primer Concurs de microrelats del Dia Internacional de les Dones.

El període per demanar subvencions de 2019 per a les entitats locals
s'obre demà
L’Ajuntament de la Llagosta obrirà demà el termini per tal que les entitats locals puguin demanar les
subvencions de 2019. Les associacion-s han de presentar la sol·licitud corresponent de l’1 de febrer al 3
de març a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Ja s'està distribuint el número 59 del 08centvint
Ja s’està distribuint el 08centvint número 59, corresponent al mes de febrer. A la portada, s’anuncia que
demà s’obrirà la inscripció per participar en la 32a edició de la Cursa Popular de la Llagosta. També
s’explica que han començat les obres per millorar els parcs infantils i que s’ha adjudicat la instal·lació de
la nova parada de bus al pont de la riera Seca.

Ernesto Baños serà el nou cap de la Policia Local a partir de l'1 de febrer
El sotsinspector Ernesto Baños Quinto, de 55 anys, és el nou cap de la Policia Local de la Llagosta.
Baños s’incorporarà l’1 de febrer en substitució de Santiago Villalba, que es va jubilar recentment. El nou
responsable de la Policia Local és Graduat en Dret, Llicenciat en Criminologia i Graduat en Criminologia
i Política Criminal, entre d’altres estudis.

L'alcalde va participar ahir en una tertúlia amb alumnat del Centre de
Formació d'Adults
L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va mantenir ahir una xerrada amb alumnes del Centre de
Formació d’Adults de la nostra localitat. L’acte va tenir lloc a la tarda a les instal·lacions d’aquest centre
d’ensenyament i es va perllongar durant una hora i mitja. La directora del Centre de Formació d’Adults
de la Llagosta, Isabel Soler, va ser l’encarregada de presentar la xerrada, en la qual van participar una
desena d’alumnes.

Nova pista multiesportiva a la Llagosta
La Llagosta tindrà una quarta pista multiesportiva a l’aire lliure. L’Ajuntament ha adjudicat les obres per

fer aquesta nova instal·lació a la plaça d’Anne Frank. La pista se suma així a les tres ja existents, una al
Parc Popular i dues al solar del costat de la plaça d’Europa.

Adjudicada l'obra de la nova parada d'autobús al pont de la riera Seca
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir el contracte per habilitar una
nova parada d’autobús al pont situat sobre la riera Seca. En concret, el Consistori ha adjudicat aquesta
actuació a l’empresa Coynsa 2000 per un preu de 33.940,74 euros. Les obres, que començaran en breu,
tenen un període d’execució de sis setmanes.

S'inicien les obres de millora dels parcs infantils
Ja han començat els treballs per renovar diversos espais de jocs infantils de la Llagosta. Operaris de
l'empresa HPC Ibérica, S.A., contractada per l'Ajuntament, han retirat alguns elements dels parcs ubicats
al Parc Popular per procedir posteriorment a la reforma i a la instal·lació dels nous jocs.

L'Ajuntament continua organitzant les jornades d'inclusió esportiva
L’alumnat de sisè de l’Escola Joan Maragall ha participat aquest matí en la segona jornada d’inclusió
esportiva d’aquest curs organitzada per l’Ajuntament de la Llagosta. L’activitat ha anat a càrrec de
Basquetball Team Building Values i de Global Basket. La jornada s’ha desenvolupat al Complex Esportiu
Municipal El Turó.

L'alumnat de quart de Primària de l'Escola Safa ha visitat avui
l'Ajuntament
L’alumnat de quart curs de Primària de l’Escola Safa ha participat avui en l’activitat consistent en la visita
a diverses dependències de l’Ajuntament de la Llagosta. Els joves estudiants, acompanyats d’algunes de
les seves professores, han rebut explicacions de tècnics municpals a l’Arxiu i a l’àrea de Serveis
Tècnics. A més, han estat atesos per l’alcalde, Óscar Sierra i el regidor de Via Pública i Serveis
Municipals, entre d’altres, Jordi Jiménez. La visita ha finalitzat al Saló de plens de l’Ajuntament, on els
estudiants han pogut fer preguntes a l’alcalde.

Entre dilluns i dimarts es reasfaltaran tres carrers
Entre dilluns i dimarts de la setmana que ve, es realitzaran tasques de reasfaltatge a tres carrers de la
nostra localitat. L’empresa Asfaltos Barcino, per encàrrec de l’Ajuntament de la Llagosta, reasfaltarà tot
el carrer de la Verge de Montserrat i alguns trams dels carrers de Jaume Balmes i de Jacint Verdaguer.

Aquesta operació suposat una despesa de 26.693,75 euros. El Consistori realitza periòdicament tasques
de reasfaltatge en aquells carrers més deteriorats.

Campanya informativa de l'Ajuntament sobre incendis a habitatges
L’Ajuntament de la Llagosta ha iniciat una campanya per informar la ciutadania sobre com cal actuar en
el cas que es produeixi un incendi en un habitatge. El Consistori ha elaborat un cartell amb una sèrie de
consells que cal tenir en compte, que es distribuirà per totes les comunitats de veïns.

La recollida selectiva s'incrementa a la nostra localitat
La recollida selectiva s’ha incrementat a la Llagosta lleugerament durant el 2018 respecte a l’any
anterior. De les 1.111,14 tones dipositades als contenidors de recollida selectiva i a la deixalleria el 2017,
s’ha passat a les 1.179,67. A aquestes quantitats cal sumar-li els litres d’oli usat i els quilos de roba dels
contenidors d’Humana. Pel que fa al rebuig, també ha augmentat el nombre total de quilos. El 2017 es
van llençar 3.749,1 tones d’escombraries i l’any passat, en van ser 3.828,9.

Ja és al carrer el 08centvint de gener
Ja s’està distribuint el 08centvint número 58, corresponent al mes de gener. En portada, surt la notícia
de l’incendi de dissabte a la plaça de Catalunya. També s’informa de l’adjudicació de la millora de parcs
infantils i de l’obra de reforma de la plaça de Catalunya. El nou pla d’ocupació de l’Ajuntament, el balanç
de la programació de Nadal i Reis i la segona posició que ocupa el Club Deportivo la Concòrdia a la lliga
són altres de les notícies destacades.

La Llagosta incrementa en un any el nombre d'habitants en més de 400
persones
La Llagosta ha començat l’any amb 13.772 habitants, segons les dades provisionals del padró
d’habitants. Això suposa un increment de 405 veïns i veïnes nous a la nostra localitat respecte a les
dades d’1 de gener del 2018.

L'Ajuntament ofereix més suport als veïns afectats per l'incendi de la
plaça de Catalunya
L'Ajuntament de la Llagosta va posar a disposició dels veïns afectats per l'incendi de dissabte a la plaça
de Catalunya des del primer moment l'àrea municipal de Serveis Socials. Ara, a més tots els veïns

afectats podran gaudir gratuïtament de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal El Turó.
L'objectiu bàsic és que puguin fer servir les dutxes d'aquest equipament, però també podran accedir a la
resta de serveis.

Actuació a la via pública per evitar la formació de gel durant aquests
dies freds
L’Ajuntament de la Llagosta ha tirat sal a primera hora del matí per alguns carrers de la nostra localitat
per evitar la formació de gel. Aquesta actuació es durà a terme durant aquest hivern els dies que es
prevegin temperatures molt baixes, com és el cas d'aquesta setmana.

La programació d'actes nadalencs acaba amb la Cavalcada de Reis
Amb la Cavalcada dels Reis Mags, va finalitzar dissabte la programació d’actes nadalencs prevista a la
Llagosta. Els Reis Mags i els seus patges van estrenar en aquesta ocasió vestits i van arribar a la nostra
població muntats en una carrosses noves que van agradar molt, especialment als infants.

L'Ajuntament decreta un dia de dol per la persona morta a l'incendi de la
plaça de Catalunya
L'Ajuntament decreta demà dia de dol amb motiu de la mort d'una persona aquest migdia en un incendi
a la Llagosta. Les banderes estaran demà a mig pal. En senyal de dol avui no hi haurà parlaments
després de la Cavalcada de Reis. La resta de l'acte es farà tal com estava previst.

Adjudicades les obres de millora de la plaça de Catalunya
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Llagosta va adjudicar ahir a l’empresa Ferkuma
Maquinaria les obres de millora de la plaça de Catalunya. Està previst que aquesta reforma comenci
durant aquest mes de gener.

L'Ajuntament adjudica el contracte de renovació dels espais de jocs
infantils
La Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte de les obres de renovació dels espais de jocs
infantils a l’empresa HPC Iberica, S.A. per valor de 363.077,71 euros, subvencionats per la Diputació de
Barcelona. La oferta presentada per aquesta empresa ha estat la guanyadora en el procés de licitació.
S’espera que les obres s’inicien al gener i tindran un termini d’execució de deu setmanes. Aquesta

actuació de millora es farà al Parc Popular i a les places de l’Alcalde Francisco Javier Serrano, de la
Sardana, d’Anne Frank i de Cinto Pagès.

Convocatòria per crear una borsa de treball d'auxiliars
administratius/ves
L’Ajuntament ha obert la convocatòria per crear una nova borsa de treball d’auxiliars administratius/ves.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés es poden presentar des d’avui i fins al 9 de gener a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Horaris especials dels serveis públics municipals
Durant aquesta època nadalenca, diversos serveis municipals tindran un horari especial. L'Oficina
d'Atenció a la Ciutadania, a més dels dies festius, tampoc obrirà les tardes, a més els dies 24 i 31 de
desembre només farà registres. Cal recordar que tant la presentació d'instàncies com d'altres tràmits es
poden realitzar telemàticament a través de la seu electrònica d'aquest web. L'edifici administratiu del
passeig del pintor Sert estarà tancat el 24 i el 31 de desembre.

La Ràdio Marató Solidària arriba a la seva 18a edició
Demà dijous tindrà lloc la 18a Ràdio Marató Solidària organitzada per Ràdio la Llagosta, emissora
municipal, i l’associació de voluntariat Rems, amb el nom de Cap infant sense joguina. Des de les deu
del matí, Ràdio la Llagosta farà un programa especial amb connexions amb l’estand de la plaça d’Antoni
Baqué.

La floristeria De flor en flor guanya el Concurs de pesssebres 2018
La floristeria De flor en flor ha tornat a guanyar del Concurs de pessebres organitzat per l’Ajuntament de
la Llagosta. L’establiment comercial, situat a l’avinguda de l’Onze de Setembre, s’ha endut els 200 euros
del primer premi.

L’Ajuntament contractarà sis persones en un nou pla d’ocupació
L’Ajuntament de la Llagosta contractarà properament sis persones en un nou pla d’ocupació finançat per
la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa Treball i Formació 2018, línia PANP i DONA.
L’objectiu és oferir feina i formació a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi
perdesocupació i preferentment més grans de 45 anys.

Nous llums de Nadal als carrers de la Llagosta
Dos carrers més de la nostra localitat estrenen llums de Nadal, l’avinguda del Primer de Maig i el passeig
del pintor Sert. L’Ajuntament de la Llagosta ha invertit 4.169,31 euros en la il·luminació d’aquestes vies
amb 36 nous llums i en la compra de sis conjunts més tipus llàgrimes, que serviran per substituir altres
que s’han fet malbé.

L’Ajuntament obté finançament de la Diputació per tirar endavant les
inversions de 2018
Aquest dilluns l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha signat un crèdit per import de 690.353 euros que
servirà per finançar les inversions previstes al pressupost de 2018. El préstec forma part del Programa
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona i té com a objectiu reduir els costos financers de les
corporacions Locals. Gràcies al conveni signat entre la Diputació de Barcelona i el Banc Sabadell, els
ajuntaments poden obtenir una línia de préstecs per a inversions a un tipus d’interès preferencial. Els
interessos generats, en el cas de la Llagosta (28.433,79 euros), seran subvencionats per la mateixa
Diputació.

Ja és definitiu que l'any que ve es congelaran els impostos i es baixaran
els preus dels serveis d’atenció domiciliària
La congelació dels impostos, taxes i preus públics per a l'any 2019 ja és definitiva, després que no
s'hagin presentat al·legacions en el termini establert. El Ple va aprovar inicialment la modificació de les
ordenances el 23 d'octubre.

Cap de setmana ple d'activitats nadalenques
Aquest cap de setmana se celebren a la nostra localitat tot un seguit d’activitats nadalenques. La plaça
d’Antoni Baqué, el Mercat Municipal, el Centre Cultural i l’església de Sant Josep seran alguns dels
escenaris de les diferents propostes organitzades per entitats locals i per l’Ajuntament.

La Regidoria de Joventut millora l’Aula d’estudi de Can Pelegrí
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Llagosta ha millorat l’Aula d’estudi del Servei d’Informació
Juvenil, ubicada a la planta baixa de Can Pelegrí. Una de les mesures que s’ha aplicat és la instal·lació
de dues taules i cadires per augmentar la capacitat d’aquest espai. Ara, hi ha 42 places, deu més que
abans. S’atén així una demanda dels usuaris. A més, la Diputació de Barcelona ha cedit tres ordinadors
per a l’Aula d’estudi, que es poden fer servir per realitzar treballs de classe, recerca de feina o fer

currículums, entre d’altres. Durant el primer trimestre de l’any que ve es faran altres millores a l’Aula
d’estudi.

Comença la distribució del 08centvint de desembre
Aquest matí ha començat la distribució del número 57 del 08centvint, corresponent al mes de desembre.
A la portada, destaca l’aprovació per part de la Junta de Govern Local del projecte per instal·lar la futura
parada de bus de la zona 1 al pont de la riera Seca. A més, la publicació recull una entrevista amb
l’alcalde, Óscar Sierra, de balanç del 2018.

La Llagosta se suma al primer Dia de la Riera, que se celebrarà
diumenge a Palau
Diumenge, de les 10 a les 14 hores, se celebrarà a Palau-solità i Plegamans el primer Dia de la Riera,
una activitat dissenyada per gaudir dels entorns fluvials i organitzada dins del projecte Viu la riera!, que
està impulsat pels ajuntaments de la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i
Caldes de Montbui.

Des d'avui i fins diumenge se celebra la Setmana Cultural de la Gent
Gran
Avui s’inicia la Setmana Cultural de la Gent Gran, que es desenvoluparà al Casal d’Avis de la nostra
localitat. La programació inclou una xerrada, una sortida cultural i activitats musicals.

Obert el període per demanar bonificacions en els rebuts de les
escombraries i de l'aigua
Fins a finals d'any, es poden sol·licitar les bonificacions per a tots els rebuts de les escombraries i de
l’aigua de 2019. En aquesta ocasió, com a novetat, l’Ajuntament tramitarà d’ofici les sol·licituds de les
persones que ja s’han beneficiat d’aquest descompte aquest any. Així, aquests ciutadans no hauran de
fer cap tràmit.

Convocada una plaça interina de tècnic o tècnica d'igualtat

L’Ajuntament de la Llagosta ha convocat una plaça interina de tècnic o tècnica d’igualtat. El termini de
presentació de sol·licituds s’inicia avui i finalitzarà el 24 de desembre i es pot fer tant presencialment com
per internet.

El Gran Recapte es tanca a la Llagosta amb 2,7 tones d'aliments recollits
El Gran Recapte d’Aliments 2018 s’ha saldat a la Llagosta amb unes 2,7 tones d’aliments recollides.
Com en anys anteriors, la ciutadania de la Llagosta va poder fer les seves aportacions als supermercats
Sorli, Dia i Caprabo. Persones voluntàries de l’Associació de voluntariat Rems i de l’associació el Far, de
l’Esglèsia Evangelista de la Llagosta, es van encarregar de rebre les donacions divendres i dissabte
passat.

Ja està oberta la inscripció per participar al Concurs de pessebres
L’Ajuntament de la Llagosta ja ha obert el període d’inscripció per participar al Concurs de pessebres. Al
certamen poden prendre part les entitats i comerços de la Llagosta que disposin de local o aparador
visible al públic.

Concentració a la porta de l'Ajuntament en suport amb al col·lectiu de
professionals de serveis socials
Personal de l’Ajuntament de la Llagosta s’ha concentrat aquest migdia a la porta de l’edifici consistorial
com a suport al col·lectiu de treballadors i treballadores dels serveis socials, després de l’agressió que
va patir una treballadora divendres 23 de novembre a Salt.

Ahir es va celebrar el ple ordinari corresponent al mes de novembre
L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania s’habilitarà com a punt de recollida de suggeriments, reclamacions i
queixes que puguin presentar els veïns i veïnes de la Llagosta sobre els centres sanitaris que donen
servei a la ciutadania de la nostra localitat. Així ho va aprovar ahir per unanimitat el Ple de l’Ajuntament.
La intenció d’aquesta proposta és facilitar a la gent la presentació d’aquest tipus de tràmits i evitar que
s’hagi de desplaçar fora de la nostra localitat.

L’Ajuntament celebrarà a les 19 hores el ple ordinari de novembre
L'Ajuntament de la Llagosta celebrarà avui, a partir de les 19 hores, el ple ordinari del mes de novembre.
Durant la sessió, està previst aprovar les relacions de crèdits incobrables trameses per l'Organisme de

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per un import de 114.111,64 euros.

El Gran Recapte d'Aliments es farà divendres i dissabte
Divendres i dissabte, se celebrarà la desena edició del Gran Recapte d’Aliments. L’Ajuntament de la
Llagosta col·laborarà en aquesta iniciativa solidària, juntament amb voluntariat de Rems i del Far. Les
donacions a la nostra localitat es podran fer als supermercats Dia, Sorli Discau i Caprabo. Tots els
aliments recollits es destinaran a famílies de la Llagosta. En aquesta ocasió, el Banc d’Aliments de
Catalunya confia a aconseguir unes 4.500 tones de menjar, una xifra similar a la de l’any passat, en els
més de 2.800 punts de recollida que s’hi instal·laran. Són necessaris 27.500 voluntaris per a aquesta
desena edició del Gran Recapte d’Aliments.

Avui comença el Cicle de passejades per a la gent gran amb una
excursió a Centelles
Una cinquantena de persones participen avui a la primera de les sortides del Cicle de passejades per a
la gent gran d’aquesta temporada. L’excursió es fa a la població osonenca de Centelles. Els
excursionistes es trobaran amb participants d’altres municipis i faran un recorregut d’uns 10 km per
l’entorn natural de Centelles.

Demà comença un nou tractament fitosanitari contra la processionària
del pi
Entre les 22 hores de demà dimecres i les 6 hores de dijous, es realitzaran diferents actuacions de
tractament fitosanitari de l’arbrat urbà a la Llagosta. Es tracta d’un tractament per al control de la
processionària del pi, que anirà a càrrec de l’empresa Alemany Fitosanitaris.

La Llagosta va celebrar dissabte l'acte central del Dia Internacional
contra la violència envers les dones
El Centre Cultural va acollir dissabte l’acte central de la programació per commemorar a la Llagosta el
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Gairebé 200 persones van assistir a
l’activitat. La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de la Llagosta, Conchi Jiménez, va llegir el manifest que
havia aprovat dijous el Ple del Consistori amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les
dones.

La programació del 25N finalitza aquest dissabte amb la lectura del
manifest i el monòleg de Pamela Palenciano
Aquest dissabte tindrà lloc l’acte central de la programació del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones. El Centre Cultural serà l’escenari de la lectura del manifest i de l’actuació de
la monologuista i activista feminista Pamela Palenciano, que portarà el seu monòleg No solo duelen los
golpes. L’acte començarà a les 18.30 h.

El Ple aprova el Manifest amb motiu del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones.
El Ple va aprovar ahir per assentiment el Manifest amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones. Aquest va ser el primer punt de l’ordre del dia del ple extraordinari celebrat
ahir a la tarda. El document insta a homes i dones a implicar-se en la lluita contra la violència masclista i
recorda que el dret a la llibertat, a la dignitat i a la no violència són drets fonamentals de l’esser humà i
que hi ha moltes dones que no els poden gaudir només pel fet de ser dona.

Relats literaris de Resistència Literària amb l'Escola de Música contra la
violència masclista
Resistència Literària i l’Escola de Música han ofert una lectura d’una selecció de relats literaris
acompanyats amb música de fons contra la violència masclista. Amb el títol Per les valentes!, la sala de
plens s’ha omplert aquesta tarda per una activitat literària amb música en un dels actes de la
programació del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones, que s’escau el
proper 25 de novembre.

L’Ajuntament aprovarà avui en un ple el Manifest del Dia per a
l’eliminació de la violència envers les dones
L'Ajuntament de la Llagosta celebrarà avui, a partir de les 19.30 hores, un ple extraordinari durant el qual
aprovarà el Manifest amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
Aquest document serà llegit dissabte durant l'acte central de la programació que ha elaborat el
Consistori llagostenc per commemorar el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les
dones.

La Llagosta celebra el Dia Internacional de la Infància
L’Ajuntament de la Llagosta ha commemorat el Dia Internacional de la Infància amb activitats per
fomentar el respecte. Sota el lema Diferents però iguals en el respecte, el Centre Cultural ha acollit

diverses activitats a partir de les cinc d’aquesta tarda.

L'Ajuntament aprova el projecte de les obres per posar en marxa la nova
parada d'autobús de la zona 1
L'Ajuntament de la Llagosta ha aprovat el projecte per instal·lar una nova parada d'autobús al pont de la
riera Seca. Els usuaris que agafin l'autobús en aquest punt pagaran una tarifa corresponent a la zona 1.
El Consistori atendrà així una demanda de la ciutadania.

El Centre Cultural acull avui la programació del Dia Internacional de la
Infància
Els infants són un dels col·lectius de la nostra societat considerats vulnerables que cal atendre. Per
ajudar a prendre consciència, l’Ajuntament de la Llagosta organitza avui al Centre Cultural tot un seguit
d’activitats al voltant del Dia Internacional de la Infància sota el lema Diferents però iguals en el respecte.

L'Ajuntament programa diversos actes per la Setmana europea de la
prevenció de residus
Amb motiu de la Setmana europea de la prevenció de residus, que se celebra del 17 al 25 de novembre,
l’Ajuntament de la Llagosta organitza diverses activitats a la nostra localitat. En concret, ja s'està portant
a terme un taller de reciclatge de samarretes per transformar-les en bosses. Les dues agents cíviques
s’encarregaran de dirigir aquests tallers, que tenen una durada d’una hora i mitja. Divendres, es va fer
una sessió per a membres de l’entitat local Aspayfacos. Aquesta setmana, serà el torn de diferents
alumnes de les escoles Joan Maragall, Sagrada Família i les Planes. La setmana que ve es farà una
sessió al Casal d'Avis. L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la reutilització.

El CEM El Turó millora el sistema d’aigua calenta sanitària
El Complex Esportiu Municipal el Turó ha renovat el sistema d'aigua calenta sanitària que dóna servei a
totes les dutxes de l'equipament. A principis de novembre, es van substituir els tres acumuladors de
1.000 litres que estaven en funcionament des de l'engegada del complex, fa ara més de 14 anys.

L’Ajuntament programa diversos actes pel Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers de les dones
El Centre Cultural acollirà el dissabte 24 de novembre a les 18.30 h l’acte central de la programació del

25N a la Llagosta, que comptarà amb l’actuació de Pamela Palenciano, amb el seu monòleg No solo
duelen los golpes. L’acte s’iniciarà amb la lectura del manifest preparat per a aquest any. La prevenció
és la principal eina per evitar la violència masclista. Aquest és el missatge principal de la campanya
d’aquest any del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones impulsada per
l’Ajuntament.

Convocatòria per crear una borsa de treball de treballadors i
treballadores socials
L’Ajuntament ha obert la convocatòria per crear una borsa de treball de treballadors i treballadores
socials. Les sol·licituds per prendre part en aquest procés es poden presentar des d’avui i fins al 3 de
desembre a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

Neix el Dia de la Riera amb la col·laboració de diverses poblacions, entre
elles la Llagosta
Els ajuntaments de Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda i la
Llagosta, juntament amb els participants al procés participatiu Viu la Riera, han creat el Dia de la Riera.
Cada any, el Dia de la Riera se celebrarà en un municipi diferent. La primera localitat a acollir aquest
acte serà Palau. Així, diumenge, dia 18 de novembre, tindran lloc a aquesta localitat diverses activitats
per gaudir, aprendre i conscienciar sobre els espais fluvials a la riera de Caldes. Els actes se celebraran
entre les 10 i les 14 hores a la Ronda Verda, entre el CAP Palau i l'Espai Jove l'Escorxador.

Bon balanç del festival 3 DE TEATRE de 2018
L'Ajuntament de la Llagosta ha fet avui un balanç positiu de l'edició de 2018 del festival 3 DE TEATRE,
que es va desenvolupar durant la setmana passada a la nostra localitat. Un bon nombre de públic va
assistir als espectacles programats entre divendres i diumenge. La programació constava de quatre
representacions i d'una exposició a la Biblioteca sobre un recull dels llibres comentats al Club de lectura
en el marc del programa Llegir el teatre, impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat i el Teatre
Nacional de Catalunya.

L'Ajuntament paga ja als proveïdors per sota dels 30 dies
El període de pagament mitjà de l'Ajuntament de la Llagosta als proveïdors ha estat de 12 dies durant el
tercer trimestre d'aquest any 2018. Per primera vegada, el Consistori llagostenc s'ha situat per sota dels
30 dies que marca la legislació. Així, l'Ajuntament pot sol·licitar ara subvencions estatals per dur a terme
projectes al nostre municipi.

Aquest mes de novembre començarà un nou cicle de passejades per a la
gent gran
El 28 de novembre tindrà lloc la primera sortida del nou Cicle de passejades per a la gent gran. Aquell
dia, les persones de la Llagosta que s’inscriguin prèviament podran visitar la població de Centelles. Les
altres excursions tindran lloc l’any que ve. El 13 de febrer, es farà una passejada per Pineda de Mar. El
13 de març, es realitzarà una sortida per la Llagosta i el nostre entorn, mentre que el 10 d’abril es visitarà
Torrelles de Llobregat. El Cicle de passejades és una iniciativa de la Diputació que compta amb el suport
de diversos ajuntaments, entre ells el de la Llagosta.

Ja és al carrer el 08centvint del mes de novembre
Avui comença la distribució del 08centvint del mes de novembre. A la portada, destaca la festa de
celebració dels 25 anys del Casal d’Avis. També, es remarca que el cap de setmana tindrà lloc una nova
edició del 3 DE TEATRE. La congelació dels impostos municipals de l’any que ve, la reforma de Can
Baqué i la candidatura d’Óscar Sierra com a cap de llista del PSC a les eleccions municipals de l’any
que ve són altres de les notícies destacades. En esports, el CD la Concòrdia és el líder del grup 2 de la
Segona Divisió Espanyola.

L'alcalde, Óscar Sierra, mostra el suport de l'Ajuntament als treballadors
de Capresa
L'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, s'ha reunit aquest migdia amb representants dels treballadors de
l'empresa Capresa i els ha mostrat el suport de l'Ajuntament davant de la decisió de la propietat de la
firma de tancar la fàbrica ubicada al polígon industrial de la nostra localitat. La trobada, a la qual ha
assistit també el primer tinent d'alcalde, Mariano García, ha tingut lloc a l'Edifici administratiu de
l'Ajuntament.

L'exposició Llegir el teatre, de la Biblioteca de la Llagosta, se suma al 3
DE TEATRE
El festival 3 DE TEATRE, que se celebrarà del 9 a l’11 de novembre, compta amb una activitat prèvia,
l’exposició Llegir el teatre, que es pot visitar des d’avui i fins al 10 de novembre a la Biblioteca de la
Llagosta. La mostra consisteix en un recull dels llibres comentats al Club de lectura en el marc del
programa Llegir el teatre, impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat i el Teatre Nacional de
Catalunya.

Es posen a la venda les entrades per al 3 DE TEATRE

Ja es poden comprar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de la Llagosta les entrades per
a les dues obres de pagament de la propera edició del festival 3 DE TEATRE. El preu de les entrades
anticipades és de 9 euros. El mateix dia dels espectacles, el preu serà de 12 euros i les entrades estaran
disponibles al Centre Cultural.

El CEM El Turó va acollir dissabte una jornada inclusiva d'handbol
El Complex Esportiu Municipal El Turó va acollir dissabte al matí una jornada d'inclusiu esportiva
dedicada a l'handbol, organitzada per l'Ajuntament de la Llagosta i l’Associació Demanoenmano. L'acte
va comptar amb la participació de més d'un centenar de persones, entre les quals hi havia dos jugadors
del BM Granollers, el llagostenc Antonio García Robledo i Míriam González Amores.

El Cementiri Municipal tindrà uns horaris especials amb motiu del Dia de
Tots Sants
El Cementiri de la Llagosta tindrà uns horaris d’obertura especials des de diumenge, 28 d’octubre, i fins
a l’1 de novembre, festivitat de Tots Sants. Durant aquests dies, la instal·lació estarà oberta al matí i a la
tarda. A més, l’1 de novembre hi haurà un servei gratuït d’autobús.

El dijous 1 de novembre hi haurà mercat ambulant a la Llagosta, tot i que
sigui dia festiu
El mercat ambulant de la Llagosta de la propera setmana se celebrarà el dijous 1 de novembre, encara
que sigui dia festiu. Per aquest motiu, no es podrà aparcar en aquells espais en els quals s’instal·len les
parades. L’Ajuntament de la Llagosta ja fa uns anys que va modificar la normativa del mercat ambulant
per permetre als paradistes instal·lar-se els dijous festius com un dijous normal.

Instal·len noves portes als vestidors del Camp Municipal de Futbol Joan
Gelabert
L’Ajuntament està renovant les portes dels vestidors del Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert. En
total es canvien les set portes de la part del darrera de l’edifici de l’equipament. El pressupost d’aquesta
actuació és de 2.964,5 euros i l’executa l’empresa Carpintería J. Morales SL de la Llagosta.

El carrer de Pablo Picasso estrena nova zona infantil de jocs

La zona infantil del carrer de Pablo Picasso té nous elements de jocs. L’espai té ara un rocòdrom de
dues peces, una caseta de fusta i un parell més de jocs per als més petits. El ferm, de cautxú, també
s’ha renovat completament i s’ha duplicat la zona dedicada al parc infantil.

El Ple aprova la congelació dels impostos municipals per a l'any que ve
El Ple de l'Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir de forma inicial, durant una sessió extraordinària, la
congelació dels impostos, taxes i preus públics per a l'any 2019. La modificació de les ordenances
fiscals va comptar amb el vot a favor de l'equip de govern municipal (PSC, PDeCAT i PP) i d'ERC i amb
les abstencions d'ICV-EUiA i Cs.

L'Ajuntament neteja la parcel·la de Can Xiquet
L’Ajuntament ha començat avui el desbrossament i la neteja dels terrenys de Can Xiquet. Una empresa
està realitzant aquestes tasques que està previst que finalitzin demà. En total, s’actuarà als 15.800
metres quadrats de la parcel·la de Can Xiquet.

El Casal d'Avis compta ja amb una nova caldera
L’Ajuntament de la Llagosta ha renovat la caldera de la calefacció del Casal Municipal d’Avis. La nova
instal·lació substitueix a la caldera que hi havia fins ara, que ja tenia 25 anys i estava finalitzant la seva
vida útil. La inversió que s’ha fet és de 10.407,05 euros. La nova caldera és més eficient i, a més de
permetre un estalvi energètic, permetrà millorar el rendiment del sistema de calefacció del Casal d’Avis.

L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un terminal per opinar
sobre els serveis municipals
L’Ajuntament de la Llagosta ha posat a disposició de la ciutadania una nova eina per fomentar la
participació ciutadana. Es tracta d’un terminal d’opinió que està ubicat a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC), a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament de la plaça d’Antoni Baqué.

L’Ajuntament podarà aquest any 1.400 arbres

L’Ajuntament de la Llagosta està portant a terme la poda anual dels arbres del nostre municipi.
L’empresa Tratamiento y Acondicionamiento de Laderas y Obras (TALIO) és l’encarregada per, segon
any seguit, d’aquesta operació. El 2017, aquesta firma va ser la guanyadora del procés de licitació per
un preu de 57.579 euros per dos anys.

El Casal d'Avis va celebrar dissabte el seu 25è aniversari
L’Ajuntament de la Llagosta va celebrar dissabte a la tarda el 25è aniversari del Casal d’Avis amb una
festa a la qual van assistir més de 400 persones. L’acte es va fer finalment a les instal·lacions del Casal
d’Avis i no al carrer, com estava previst en un principi, davant la possibilitat que plogués. Els assistents
van poder ballar amb la música en directe del grup Sol de nit i van gaudir d’un aperitiu.

La Llagosta homenatja les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme
L’Ajuntament de la Llagosta ha fet aquest matí un acte d’homenatge i record al president Lluís
Companys, a la resta de represaliats per la dictadura franquista i a les víctimes de la Guerra Civil, entre
ells ciutadans de la nostra localitat. Avui fa 78 anys de l’afusellament de Companys. L’acte s’ha fet
d’acord amb una moció aprovada en el seu dia pel Ple del Consistori llagostenc.

La Comissió de Festa Major fa un balanç positiu del desenvolupament de
la programació
Focus Les subcomissions de Festa Major 2018, la de cultura i la de joventut, han fet balanç de la
programació i de l’organització de la festa d’aquest any. Els dos grups de treball consideren positiu el
desenvolupament de la programació d’aquest any i plantegen alguna millora de cara al proper any.

Aprovat el projecte de la primera fase de reforma de la masia de Can
Baqué
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Llagosta ha aprovat el projecte de la primera fase de
reforma de la masia de Can Baqué, que consistirà en la neteja, assegurar les parts internes de la casa i
la renovació total de la part exterior. Després d'aquesta primera fase, es realitzaran dues més per
reformar totalment Can Baqué.

L'Ajuntament retirarà nou vehicles abandonats a la via pública

L’Ajuntament de la Llagosta ha iniciat els tràmits per donar de baixa d’ofici nou vehicles presumptament
abandonats a la via pública. El Consistori ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) la relació
amb les dades dels nou vehicles abans de retirar-los del lloc on es troben i, posteriorment, tractar-los
com a residu sòlid urbà.

Ja és al carrer el 08centvint del mes d'octubre
Avui ha començat la distribució del 08centvint número 55, corresponent al mes d'octubre. Les activitats
solidàries que s'han fet a la Llagosta durant el darrer any ocupen un apartat destacat en la publicació.
També es recullen notícies sobre la Diada de la Bicicleta, l'inici dels tallers del Casal d'Avis, la
inauguració del nou local d'Aspayfacos i la campanya solidària que porta a terme la Policial Local.
També es pot llegir un balanç de la Festa Major i la notícia sobre la nova aventura, finalitzada amb èxit,
de José Luis Fabregat.

La Festa Major de 2018 treu un notable en una enquesta a la ciutadania
de la Llagosta
La ciutadania de la Llagosta ha puntuat amb un 7,2 la Festa Major de 2018. Aquesta és la principal dada
de l'enquesta on line que ha fet entre els dies 18 i 26 de setembre l'Ajuntament per conèixer l'opinió dels
veïns i veïnes sobre la Festa Major passada.

El Ple aprova una moció contra l'explotació sexual i el tràfic de persones
El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir una moció sobre el 23 de setembre, Dia
internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de persones. El text, entre d’altres temes, insta a
l’Ajuntament a elaborar una ordenança municipal contra el tràfic, l'explotació sexual i la prostitució, amb
mesures específiques contra els clients.

L’Ajuntament celebra a les 19 hores el ple ordinari de setembre
L’Ajuntament de la Llagosta celebrarà avui, a partir de les set de la tarda, el ple ordinari del mes de
setembre. Els primers punts de l’ordre del dia consisteixen a donar compte de diversos tràmits
relacionats amb la Regidoria d’Economia i Hisenda.

Se celebra la Diada de la Bicicleta a la Llagosta
Unes 150 persones han participat a la bicicletada de la Diada de la Bicicleta. L’activitat ha tingut lloc

aquest matí amb sortida i arribada al Parc Popular i ha constat d’un circuit, no competitiu, pels carrers de
la nostra localitat. L’activitat està emmarcada dins la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra
des del passat 16 de setembre a Catalunya.

La Llagosta se suma a la Setmana de la Mobilitat amb una caminada i la
Diada de la bicicleta
La Llagosta s’ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que té lloc a Catalunya del 16
al 22 de setembre. Concretament al municipi s’organitzen dues activitats: una caminada, dissabte, i una
bicicletada, diumenge.

L’Escola Municipal de Música ha iniciat el curs amb un centenar
d’alumnes
L’Escola Municipal de Música de la Llagosta ha comença el curs 2018-2019 amb un centenar d’alumnes.
Les matriculacions encara estan obertes fins a cobrir les places lliures. Les persones interessades poden
passar a demanar informació per la mateixa escola, situada a la tercera planta de Can Pelegrí.

Obert el període d'inscripció per a un curs gratuït d'operador de piscines
d’ús públic
El servei de Recerca d’Ocupació Local de l’Ajuntament de la Llagosta organiza un curs d’operador de
piscines d’ús públic. Les inscripcions, que són gratuïtes, s’han de fer al Servei de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament, que està situat a l’Edifici administratiu, al número 2 del passeig del Pintor Sert. L’horari
és de dilluns a divendres, de les 9 a les 13 hores.

L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes organitza nous
cursos
L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC), de la qual forma part l’Ajuntament de
la Llagosta, organitzarà durant el mes d’octubre diversos cursos adreçat a empreses.

La Policia Local se suma a la campanya d’escuts solidaris contra el
càncer infantil
La Policia Local de La Llagosta s’ha sumat a la campanya d’escuts solidaris per recaptar fons per a

l’Hospital de Sant Joan de Déu amb la finalitat d’aconseguir fons per crear el Pedriatic Cancer Center
Barcelona, el centre oncològic més gran d’Europa, pressupostat en 30 milions d’euros. Els agents
llagostencs ofereixen els escuts solidaris a canvi d’un donatiu de quatre euros, que es destinaran a
aquesta iniciativa. Els escuts es poden adquirir a la Comissaria de la Policia Local i als establiments
col·laboradors, que tenen un distintiu a les seves portes.

La Festa Major s'ha desenvolupat amb tranquil·litat i molta participació
L’actuació dels monologuistes El Monaguillo i Miguel Ángel Marín va tancar ahir a la nit la Festa Major
2018 de la Llagosta. L’Espai de Concerts es va omplir de públic per riure amb les històries dels dos
humoristes. La primera nit de Festa Major va començar com l’última, amb humor, en aquest cas amb
Jordi LP, que també va registrar un ple de públic a la plaça d’Antoni Baqué. Els veïns i veïnes de la
Llagosta també van gaudir ahir a la nit del Castell de focs artificials, que va tenir lloc al solar del costat
del recinte firal.

Convocada una plaça d'agent de Policia Local
L’Ajuntament de la Llagosta ha obert una convocatòria de provisió, per concurs oposició lliure, d'una
plaça d’agent de Policia Local. Les instàncies es poden presentar a partir d’avui i fins al 2 d'octubre a
l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'edifici del Consistori, en horari de dilluns a divendres al matí, de les
8.30 a les 14 hores, i els dimarts i dijous també de les 16 a les 20 hores.

Normalitat en l'inici del curs escolar 2018-2019 a la Llagosta
El curs escolar 2018-2019 ha començat aquest matí amb total normalitat a la Llagosta. Als centres
educatius de la nostra localitat s’han matriculat més de 2.300 alumnes. Aquest any, es mantenen les sis
línies de P3. L’Escola Sagrada Família compta amb 385 alumnes; el Joan Maragall, amb 425; les
Planes, amb 367; i la Gilpe amb 219. En Educació Secundària Obligatòria, la Balmes té 129 estudiants, i
l’Institut Marina, 482. A més, aquest darrer centre compta amb 72 alumnes matriculats en Batxillerat i un
centenar en Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

La Llagosta celebra la Diada de Catalunya
La Llagosta ha celebrat la Diada de Catalunya, 11 de Setembre, amb la hissada de la senyera a l’edifici
de l’Ajuntament. Posteriorment, s’ha celebrat la 30a edició de l’Homenatge a Catalunya a l’escenari de la
plaça d’Antoni Baqué. Els actes han tingut lloc aquest matí, última jornada de la Festa Major de la nostra
localitat.

Los Mojinos Escozíos protagonitzen el pregó d'inici de la Festa Major

2018
Los Mojinos Escozíos ha protagonitzat el tret de sortida de la Festa Major de la Llagosta amb el pregó de
la festivitat 2018 des del balcó de l’Ajuntament. El grup de música va fer embogir a la ciutadania
llagostenca a la plaça d’Antoni Baqué i, posteriorment, amb el concert a l’espai del Centre Cultural amb
la seva actuació.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil estrena nou uniforme per
la Festa Major
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Llagosta ha estrenat per la Festa Major de la Llagosta
els nous uniformes. L’acte de presentació dels nous uniformes s’ha fet aquest dissabte al matí a la porta
de l’edifici administratiu de l’Ajuntament, que ha comptat amb membres de Protecció Civil; el sergent cap
de la Policia Local, Santiago Villalba; el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Mariano García,
i l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra.

Arriba la Festa Major amb una gran quantitat d'activitats per gaudir
durant quatre dies
Los Mojinos Escozíos seran els encarregats de donar l’inici oficial de la Festa Major de la Llagosta amb
el pregó que protagonitzaran demà dissabte a les 21 hores. Posteriorment, la banda actuarà a l’Espai de
Concerts del Centre Cultural. La Murga organitzarà diversos actes i avui divendres muntarà la Cercavila
canalla, un acte previ a la Festa Major. L’Associació de DJ de la Llagosta VIPS també muntarà alguns
espectacles, la Killing the summer 2018 i la Retro paty vol.3. El carrer de l’Estació acollirà tres balls de
nit amb les orquestres Cadillac, Swing Latino i Tropikana.

Ja és al carrer el 08centvint especial de Festa Major
Aquest matí ha començat la distribució del 08centvint especial de Festa Major. La publicació recull tota la
informació relacionada amb la festa gran de la nostra localitat així com la programació d’activitats. En
l’apartat dedicat a l’actualitat, destaca la notícia sobre les manifestacions dels veïns i veïnes de la
Llagosta contra l’incivisme d’una família.

La Generalitat es compromet amb l'alcalde a buscar una solució ràpida
al conflicte generat per una família
L'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha arrencat el compromís dels consellers de Justícia, Ester
Capella, i d'Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, de buscar una solució ràpida al conflicte generat
per una família a la Llagosta. Sierra va parlar ahir per telèfon amb els dos consellers i els va recordar
que "la Llagosta fa temps que espera una resposta a aquesta problemàtica tant de la Justícia com
de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat"

.

L’Ajuntament adjudicarà avui el servei de la guarderia Cucutras a la
Fundació Pere Tarrés
L’Ajuntament de la Llagosta celebrarà aquesta tarda un ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del
dia: l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de gestió i funcionament de l’Escola Bressol
Municipal Cucutras. La sessió començarà a les set de la tarda. La gestió de la guarderia Cucutras serà
adjudicada a la Fundació Pere Tarrés, que va ser l’empresa que va obtenir una puntuació més alta en el
procés de licitació. El contracte, per un import de 2.248.873,20 euros, serà efectiu entre l’inici del curs
2018-2019 i la finalització del 2023-2024. El ple serà retransmès per Ràdio la Llagosta Emissora
Municipal

L’Ajuntament adjudica el servei de la guarderia Cucutras a la Fundació
Pere Tarrés
La Fundació Pere Tarrés prestarà el servei de gestió i funcionament de l’Escola Bressol Municipal
Cucutras fins al curs 2023-2024. L’Ajuntament de la Llagosta ha aprovat per unanimitat, aquest dilluns
en un ple extraordinari, el contracte de gestió de l’escola bressol municipal, que es formalitzarà el 27 de
setembre.

Obert el període d'inscripció per participar al Concurs per escollir la
pubilleta i l'hereu del 2018
L'Ajuntament de la Llagosta ha obert avui el període d'inscripcions per participar al Concurs per escollir
la pubilleta i l'hereu de la nostra localitat del 2018. Poden participar-hi els nens i les nenes nascuts de l'1
de gener del 2008 al 31 de desembre del 2011.

L'Ajuntament fa diverses tasques de manteniment al Camp Municipal de
Futbol Joan Gelabert
L'Ajuntament ha realitzat diverses tasques de manteniment al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert.
En concret, s'han dut a terme operacions a la gespa del camp de futbol 11 i també a la del terreny de joc
de futbol 7. A més, s'han instal·lat una vintena de nous seients a la graderia. En els propers dies, es
procedirà a fer una neteja integral dels vestidors.

En marxa el Casal Multiesportiu d'Estiu

El Consell Municipal de l'Esport Escolar i Lleure (CMEELL) i l'Ajuntament de la Llagosta organitzen des
de dilluns, dia 27 d'agost, i fins al 7 de setembre el Casal Multiesportiu d'Estiu, una activitat adreçada a
infants i joves de 5 a 14 anys. Aquesta primera setmana, una vintena de nens i nenes participen al
Casal, mentre que per a la setmana que ve s'han fet 37 inscripcions.

L'Ajuntament fa diverses millores de cara al proper inici del curs escolar
L'Ajuntament de la Llagosta ha aprofitat el període de vacances per portar a terme diverses millores de
cara al proper inici escolar. Operaris de la Brigada Municipal d'Obres han estat els encarregats de
realitzar les actuacions.

Tala d'urgència de pollancres malalts al carrer de l'Estació.
Aquest matí s’ha procedit a la tala de tres pollancres del final carrer de l’Estació. Els tres arbres estaven
malalts. L’actuació, que s’ha fet d’urgència, arriba després que fa uns dies caiguessin branques d’un
pollancre situat a l’alçada de les naus industrials del carrer. Després d’aquest fet, l’Ajuntament va
encarregar una diagnosi de l’arbrat, que ha detectat tres exemplars que presentaven anomalies.

Les obres de millora de la vorera del carrer de l'Estació ja han finalitzat
Les obres del carrer de l’Estació, entre l’avinguda del Primer de Maig i el passeig del Pintor Sert, ja estan
acabades. Després de la celebració del mercat setmanal d’ahir dijous, els cotxes ja van poder aparcar al
costat dret d’aquest carrer. Els vianants ja poden transitar amb tota tranquil·litat per aquest espai que ha
quedat força ample.

Aprovada la memòria tècnica per renovar espais infantils, pressupostada
en més de 363.000 euros
La Junta de Govern Local ha aprovat la memòria tècnica per renovar espais de jocs infantils del nostre
municipi. El Consistori ha pressupostat en 363.077,71 euros les actuacions, subvencionats per la
Diputació de Barcelona, que es faran al Parc Popular i a les places de l'Alcalde Francisco Javier
Serrano, de la Sardana, d’Anne Frank i de Cinto Pagès. L’objectiu és millorar les zones d’esbarjo que
presenten una major deficiència, que tenen un ús més intens o que disposen de menys jocs infantils.

L'Ajuntament tanca el pressupost del 2017 amb un resultat positiu de
gairebé un milió d'euros

L'Ajuntament de la Llagosta va tancar el pressupost de 2017 amb un resultat positiu de 928.055 euros i
amb un romanent de tresoreria, una vegada feta la provisió d'insolvències, de 915.056 euros. A data de
31 de desembre de 2017, les obligacions pendents de pagament eren de 2.336.822 euros, pràcticament
700.000 euros menys que l'any anterior. El percentatge de deute quedava fixat en un 38%.

L’Ajuntament cedeix un local a Aspayfacos per tal que pugui ampliar les
seves activitats
L’Ajuntament de la Llagosta ha cedit per un període de quatre anys un local municipal a l’entitat local
Aspayfacos, que aplega a persones amb diversitat funcional de la nostra localitat i als seus familiars.
Durant el ple ordinari de juliol, celebrat dijous, es va aprovar per unanimitat la cessió de l’immoble, situat
al número 20 de l’avinguda del Turó.

La Fundació Pere Tarrés continuarà gestionant l’Escola Bressol
Municipal Cucutras
La proposta de la Fundació Pere Tarrés és la que ha obtingut una major puntuació en el procés de
licitació per gestionar l’Escola Bressol Municipal Cucutras de la Llagosta. Així, aquesta empresa
continuarà gestionant aquest servei municipal durant els propers sis anys. Durant el ple ordinari de juliol,
que l’Ajuntament de la Llagosta va celebrar ahir, es va donar a conèixer la puntuació que van obtenir les
tres empreses que van presentar ofertes i es va aprovar per unanimitat requerir a la Fundació Pere
Tarrés, com la primera classificada del procediment de contractació per a la prestació del servei de
gestió i funcionament de Cucutras, a presentar en els propers dies tota la documentació necessària.

Prenen posessió els sis nous agents de la Policia Local de la Llagosta
Els sis policies que ha contractat l’Ajuntament durant les darreres setmanes ja han recollit el seu
nomenament de funcionaris, tres com a funcionaris de carrera i tres interins. L’acte del lliurament es va
fer ahir a la Sala de Juntes de l’edifici administratiu del passeig del Pintor Sert.

Comencen les obres d'ampliació de la vorera de davant de l'Escola Gilpe
Avui han començat les obres d'ampliació de la vorera situada davant de l'Escola Gilpe. Amb aquesta
actuació, l'Ajuntament vol millorar la seguretat de les persones a les hores d'entrada i sortida del centre i
també facilitar el pas de gent per aquest espai, especialment d'aquelles persones que tenen mobilitat
reduïda.

Aprovat el projecte de millora de la plaça de Catalunya
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Llagosta ha aprovat el projecte d'adequació i millora de
la plaça de Catalunya. El document ha estat redactat pels Serveis Tècnics del Consistori. L'obra
consistirà, entre altres actuacions, en l'asfaltat de la calçada, en la instal·lació de cautxú a les zones de
jocs infantils i en la reparació puntual d'elements del clavegueram.

Ja està operativa la nova Seu Electrònica de l’Ajuntament
L’Ajuntament de la Llagosta ha posat en marxa avui la nova Seu Elèctronica. La principal novetat és que
per fer qualsevol tràmit amb l’Ajuntament mitjançant la Seu Electrònica serà necessari identificar-se amb
un certificat digital, tal com marca la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, per donar seguretat jurídica a les tramitacions.

El 16 de juliol es posarà en marxa la nova Seu Electrònica
L’Ajuntament de la Llagosta està acabant d’enllestir la nova Seu Elèctronica. L’objectiu és que es posi en
marxa i que ja la pugui fer servir la ciutadania el proper dilluns, dia 16 de juliol. La principal novetat és
que per fer qualsevol tràmit amb l’Ajuntament mitjançant la Seu Electrònica serà necessari identificar-se
amb un certificat digital. A més, tots els tràmits es podran fer online.

Surt al carrer el 08centvint del mes de juliol
Avui comença la distribució del 08centvint número 53, corresponent al mes de juliol. A la portada,
destaca un avanç de la propera Festa Major, amb el cartell i la informació sobre que Los Mojinos
Escozíos seran els protagonistes del pregó. A més, es recorda l’èxit de participació de la Mostra
d’Entitats. La beca que ha rebut Aitor Santolaria, jugador del Club Bàsquet la Llagosta 2017, i la
programació del Viu l’estiu són altres apunts destacats al 08centvint de juliol.

Nova reunió per intentar fixar una nova parada d’autobus a Montcada
però més a prop de la Llagosta
Dilluns, l’alcalde, acompanyat del regidor de Via Pública i l’arquitecte municipal, es va reunir a la zona de
can Milans amb tècnics de Carreteres i Transports de la Generalitat per trobar l’emplaçament adequat de
la nova parada de bus. Una proposta que sembla que podria tirar endavant és posar la parada al pont de
la riera Seca, però al terme municipal de Montcada i Reixac perquè sigui una única zona. Ara s’ha de fer
el plànol del projecte per veure si la Generalitat l’aprova definitivament.

L'empresa municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni aprova el pla de
sanejament i els comptes de 2017
La Junta General de l'empresa municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni ha aprovat el seu pla de
sanejament i els comptes de l'exercici de l'any 2017, que es va salvar amb unes pèrdues de 53.249,07
euros. La Junta General es va reunir el 28 de juny i les decisions que va prendre hauran de ser
ratificades ara per l'Ajuntament al ple del mes de juliol.

Júlia Quintana guanya el Concurs de Cartells de la Festa Major 2018
Júlia Quintana Tissier, de 20 anys i veïna de Martorelles, ha guanyat el Concurs de cartells de la Festa
Major 2018. Quintana ha pres part al concurs amb el pseudònim Pavi i ha rebut 529 vots, d’un total de
697. El veredicte del Concurs de cartells s’ha fet aquesta tarda a la sala de plens de l’Ajuntament de la
Llagosta.

Comença la programació Viu l'estiu 2018
Avui comença la programació d’activitats Viu l’estiu 2018. Fins a principis de setembre, es
desenvoluparan a la nostra localitat tot un seguit de propostes organitzades per l’Ajuntament i algunes
entitats de la Llagosta. Durant aquests dies, s’està repartint el llibret amb el contingut de la programació
estival.

La Policia Local de la Llagosta estrena nous uniformes i vehicle
Els agents de la Policia Local de la Llagosta han estrenat nous uniformes. Així s'adapten a la normativa
de la Generalitat per tal que totes les Policies Locals de Catalunya portin la mateixa indumentària.
L'uniforme és de color blau nit amb les espatlles amb un color groc fluor d'alta visibilitat. L'Ajuntament ha
invertit 5.600 euros en els uniformes nous d'estiu.

Oberta la inscripció per al Casal Multiesportiu d'Estiu
El Consell Municipal de l’Esport Escolar i el Lleure (CMEELL) i l’Ajuntament de la Llagosta organitzaran
del 27 d’agost al 7 de setembre el Casal Multiesportiu d’Estiu. L’activitat està adreçada a infants i joves
de 5 a 14 anys. Les inscripcions ja es poden fer a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o al web
www.aitevo.com.

La Llagosta va celebrar el cap de setmana la Festa de l’Esport

La Festa de l’Esport de la Llagosta es va celebrar el cap de setmana passat amb diverses activitats. El
Complex Esportiu Municipal El Turó va organitzar dissabte al passeig de l’avinguda de l’Onze de
Setembre una sessió de body combat i una altra de zumba. També en el marc de la Festa de l’Esport,
dissabte, el Joventut Handbol va celebrar la cloenda de temporada al Pavelló Antonio García Robledo,
mentre que el Club Esportiu la Llagosta va dur a terme dissabte i diumenge el Torneig final de
temporada.

Los Mojinos Escozíos seran els pregoners de la Festa Major de la
Llagosta
Els membres del grup Los Mojinos Escozíos seran aquest any els pregoners de la Festa Major de la
Llagosta. Los Mojinos Escozíos, amb una vinculació important amb el nostre municipi, protagonitzaran el
pregó d'inici oficial de la Festa Gran el 8 de setembre i, aquell mateix dia, oferiran un concert a l'escenari
situat davant del Centre Cultural.

L’Aula d’estudi especial per selectivitat tanca amb 72 usuaris
El Servei d’Informació Juvenil ha comptabilitzat 72 usuaris de l'Aula d'estudi durant aquests dies en els
quals s'ha ampliat l'horari d'aquest servei per tal que els estudiants de la Llagosta poguessin prepara les
Proves d’Accés a la Universitat. L'Aula d'estudi, ubicada a Can Pelegrí, ha tingut un horari especial des
de dissabgte i fins ahir dimecres.

El pressupost municipal queda aprovat definitivament en no presentarse cap al·legació
El pressupost de l'Ajuntament de la Llagosta per a aquest any 2018 ha quedat aprovat avui
definitivament després que no s'hagi presentat cap al·legació durant el període d'exposició pública. El
Consistori ha publicat avui un anunci al Butlletí Oficial de la Província informant de l'aprovació definitiva
del pressupost municipal.

Ja està obert el període de votacions per escollir el cartell de la Festa
Major 2018
Des d’avui ja es pot votar per escollir quin serà el cartell de Festa Major 2018 de la Llagosta. Les
votacions es poden fer fins al 22 de juny a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, que està oberta de dilluns
a divendres, de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous, de 16 a 20 h, i al web de l’informatiu 08centvint.

L’Escola Bressol Municipal Cucutras obre el període de matriculació per
al proper curs
Totes les famílies, excepte una, que han sol·licitat una plaça per a l’Escola Bressol Municipal Cucutras
per al curs 2018-2019 tenen plaça garantida. Fins al 15 de juny, aquestes famílies poden realitzar la
matriculació dels seus fills i filles.

La quarta Mostra d'Entitats de la Llagosta va registrar una gran
participació
La quarta Mostra d'Entitats de la Llagosta es va celebrar dissabte al passeig de l’avinguda de l’Onze de
Setembre amb molta participació. Una trentena d'associacions de la nostra localitat van mostrar des dels
seus estands la feina que desenvolupen durant l'any. La Mostra va tenir lloc entre les 17 i les 24 hores i,
en molt moments, la presència de públic va ser força nombrosa. Una gran quantitat de veïns i veïnes es
van adreçar al passeig per visitar els estands de les entitats i per gaudir de les actuacions a l'escenari de
la Mostra. La jornada va acabar amb l'espectacle protagonitzat pel grup de rumba Alma de Boquerón.

L’Ajuntament aprova un nou tràmit per a la construcció de l’ambulatori
El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta va fer ahir un nou tràmit previ a la construcció de l’ambulatori. En
concret, es va aprovar l’alteració a bé patrimonial de la qualificació jurídica del terreny municipal que
acollirà el nou Centre d’Assistència Primària (CAP) i la modificació de l’inventari de béns per a la
construcció d’aquest nou equipament. El punt només va comptar amb el vot en contra del grup municipal
d’ICV-EUiA.

L’AMERC es reuneix a la Llagosta per prioritzar les seves línes
d’actuació
Ahir, es va reunir a la nostra localitat l’executiva de l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de
Caldes (AMERC), que en aquests moments està presidida per l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra. A la
trobada es va tractar sobre la priorització de les línies estratègiques del Pla d’Acció aprovat anteriorment.

L’Ajuntament celebra avui el ple ordinari del mes de maig

L’Ajuntament de la Llagosta celebrarà aquesta tarda, a partir de les 19 hores, el ple ordinari del mes de
maig. Durant la sessió, està previst portar a terme un nou tràmit previ a la construcció de l’ambulatori. En
concret, s’aprovarà l’alteració a bé patrimonial de la qualificació jurídica del terreny municipal que acollirà
el nou Centre d’Assistència Primària i la modificació de l’inventari de béns per a la construcció d’aquest
nou equipament.

Ja és al carrer el 08centvint del mes de juny
Aquest matí, s'ha iniciat la distribució del 08centvint número 52, corresponent al mes de juny. A la
portada, es destaquen els 200.000 euros que l'Ajuntament ha destinat al pressupost municipal d'aquest
any per a una primera reforma de la masia de can Baqué. La publicació també recull el resultat de la
darrera reunió mantinguda pels responsables municipals amb la Generalitat per apropar la parada de
bus de Montcada a la Llagosta.

Obert el termini de sol·licituds d’ajuts d’escolarització per al proper curs
L’Ajuntament de la Llagosta ha obert la convocatòria per accedir als Ajuts d’escolarització per al curs
2018-2019. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juny. Amb aquesta acció, el
Consistori vol atorgar ajuts d’escolarització als alumnes empadronats a la Llagosta i matriculats als
centres escolars del municipi, públics o concertats d’educació Infantil, Primària i Secundària, que es
trobin en una situació familiar amb necessitats econòmiques.

L'Ajuntament ha rebut aquest any gairebé 285.000 euros en subvencions
de la Diputació
L'Ajuntament de la Llagosta ha rebut aquest any 283.831,89 euros en subvencions de la Diputació de
Barcelona per a diversos projectes. Aquesta xifra es podria incrementar fins a finals d'any, ja que el
Consistori ha fet altres sol·licituds d'ajuts que encara no han estat resoltes.

El Mercat d'Idees, primera activitat de la Mostra d'Entitats
Una ponència d’Oriol Cendra ha obert el programa d’activitats de la Mostra d’Entitats de la nostra
localitat, que continuarà el proper dissabte, 2 de juny, amb la Fira d'Entitats. Una vintena de persones,
representants d'una desena d'associacions, han participat aquest migdia al Mercat d’Idees, que és un
espai adreçat principalment a entitats de la nostra localitat.

Lliurats els diplomes a les persones participants als tallers del Casal
d'Avis
Aquesta tarda, s’ha fet el lliurament dels diplomes a les persones que han participat al llarg del curs als
tallers organitzats pel Casal d’Avis de la Llagosta. L’acte ha tingut lloc al Casal d’Avis i ha comptat amb
l’assistència de l’alcalde, Óscar Sierra; la regidora de Gent Gran, Antonia Illescas, i la presidenta de
l’Agrupació de Jubilats i Pensionistes de la Llagosta, Teresa Ventura.

Escollides les tres obres finalistes del Concurs de cartells de la Festa
Major 2018
Ja es coneixen els tres cartells finalistes del Concurs de cartells de la Festa Major 2018, convocat per
l’Ajuntament de la Llagosta. El jurat del certamen ha escollit aquest matí les obres finalistes, signades
amb els següent pseudònims: Som la festa, Kiratsura i Pavi.

El Mercat d’Idees obre demà dissabte la quarta Mostra d’Entitats de la
Llagosta
La sala de plens de l’Ajuntament de la Llagosta acollirà demà el Mercat d’Idees, que forma part de la
Mostra d’Entitats. L’acte començarà a les 12 h i consistirà en una ponència, i posterior col·loqui, a
l’entorn del teixit associatiu.

L'Ajuntament insisteix davant de la Generalitat que cal posar una nova
parada de bus entre Montcada i la Llagosta
L'Ajuntament de la Llagosta vol que la Generalitat autoritzi al més aviat possible la instal·lació d'una nova
parada d'autobús al terme municipal de Montcada i Reixac, però més a prop de la nostra localitat. El
Consistori vol facilitar així als usuaris de la Llagosta de la línia de Sagalés l'ús d'aquest servei sense
haver-se de desplaçar a la parada que hi ha actualment al costat del McDonald's.

L’Ajuntament i Humana signen un nou conveni de col·laboració
L’Ajuntament de la Llagosta ha signat un nou conveni de col·laboració amb Humana Fundació poble per
a poble. L’acord contempla l’ampliació del nombre de contenidors de recollida de roba usada a la nostra
localitat, el lliurament de vals de compra destinats a famílies necessitades de la Llagosta i una aportació
econòmica.

Obert el període de sol·licituds d'ajuts per al menjador escolar del curs
2018-2019
Des d’avui i fins al 8 de juny es poden presentar sol·licituds per gaudir el proper curs 2018-2019 d’ajuts
per al menjador escolar. Les persones interessades han de lliurar les instàncies a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadana, situada a l’edifici de l’Ajuntament de la plaça d’Antoni Baqué. El tràmit està adreçat a
alumnes empadronats a la Llagosta, matriculats en escoles sostingudes amb fons públics i que es trobin
en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. Per concedir les beques per
al menjador escolar, es tenen en consideració diferents barems.

La Fira de Sant Ponç se celebrarà aquest cap de setmana a la Llagosta
Una quarantena de parades d’artesania ompliran aquest cap de setmana el passeig de l’avinguda Onze
de Setembre amb la Fira de Sant Ponç. Les parades estaran obertes des de les onze del matí fins a les
nou del vespre demà dissabte i diumenge.

L’alcalde ha mantingut avui una tertúlia amb l’alumnat de 4t d’ESO del
Centre de Secundària Balmes
L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha participat aquest matí en una tertúlia amb estudiants de quart
d’ESO del Centre de Secundària Balmes. La trobada ha tingut lloc a l’aula d’audiovisuals d’aquesta
escola. Els estudiants de la Balmes han parlat sobre diversos temes, alguns d’interès juvenil i altres que
afecten a tota la ciutadania.

Una trentena de persones de la Llagosta participen en la cloenda del
Cicle de passejades per a la gent gran
Una trentena de persones de la Llagosta van assistir ahir a la cloenda del Cicle de passejades per a la
gent gran, que va tenir lloc a Palau-solità i Plegamans. Durant la jornada, es van celebrar diferents
activitats, com ara tallers, caminades i un dinar, a més del lliurament de diplomes als participants en
aquesta edició del Cicle de passejades, organitzat per la Diputació de Barcelona i diversos ajuntaments,
entre ells el de la Llagosta. L’alcalde, Óscar Sierra, i la regidora de Gent Gran, Antonia Illescas, van
participar en la cloenda.

Obert el termini de sol·licituds d'ajuts per assistir als casals d'estiu
L'Ajuntament de la Llagosta ha obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per als casals d'estiu
d’aquest any 2018. Els ajuts estan adreçats a menors empadronats a la Llagosta, amb edats compreses
entre els tres i els disset anys, que vulguin assistir a algun dels casals d’estiu que realitzaran diferents

col·lectius a les escoles Joan Maragall, Les Planes i Sagrada Família, al Centre Cultural, al Complex
Esportiu Municipal El Turó i a altres instal·lacions esportives municipals.

Una quinzena de voluntaris van netejar dissabte la riera Seca
Més de 225 quilos de deixalles, una piscina de càmping, una taula de menjador amb les seves cadires,
mobles de dormitori, un ordinador, un matalàs, part d’una nevera, roba,… Tot això és el que van recollir
les prop de quinze persones que van participar dissabte a la jornada Fem dissabte, organitzada per
l’Ajuntament en el marc de la campanya europea Let’s clean up Europe!

L'alumnat de quart de Primària de l'Escola Joan Maragall ha visitat avui
l'Ajuntament
L’alumnat de quart curs de Primària de l’Escola Joan Maragall ha participat avui en l’activitat consistent
en la visita a diverses dependències de l’Ajuntament de la Llagosta. Els joves estudiants, acompanyats
d’algunes de les seves professores, han rebut explicacions de tècnics municpals a l’Arxiu i a l’àrea de
Serveis Tècnics. A més, han estat atesos per l’alcalde, Óscar Sierra i el regidor de Via Pública i Serveis
Municipals, entre d’altres, Jordi Jiménez. La visita ha finalitzat al Saló de plens de l’Ajuntament, on els
estudiants han pogut fer preguntes a l’alcalde. Aquesta ha estat la darrera visita del curs d’alumnat de
quart de Primària a l’Ajuntament.

La Mostra de Turisme Juvenil es posa en marxa avui
L’Ajuntament de la Llagosta, mitjançant el Servei d’Informació Juvenil, posa en marxa avui una nova
edició de la Mostra de Turisme Juvenil. Les persones interessades podran visitar-la fins al 19 de juliol a
Can Pelegrí de dilluns a dijous de les 17 a les 20 h i els dimecres de les 10 a les 13 h. A la Mostra es
poden trobar guies de viatges, mapes, informació sobre parcs naturals, viatges en família, parcs
temàtics, ciutats, comunitats autònomes i països.

Convocada una plaça temporal d'oficial de jardineria
L’Ajuntament de la Llagosta convoca una plaça temporal d’oficial de jardineria. Es tracta d’una
contractació de relleu a temps parcial per jubilació. Les persones interessades poden recollir les bases
de la convocatòria a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), a la plaça d’Antoni Baqué. L’horari de
l’OAC és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h o dimarts i dijous de 16 a 20 h. També es poden trobar en
aquest web. Les instàncies es poden presentar del 12 al 31 de maig presencialment, en horari d’obertura
de l’OAC, o electrònicament, en qualsevol moment.

L'alcalde va mantenir ahir una trobada amb socis i sòcies del Casal

d'Avis
L'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va mantenir ahir una trobada amb una cinquantena de socis i
sòcies del Casal d'Avis. L'acte va tenir lloc en aquest equipament entre les 17 i les 18.30 hores. Els
participants van poder fer preguntes a l'alcalde sobre les seves principals preocupacions. Durant la
trobada, l'alcalde va explicar que properament es farà l'obra de reforma de la plaça de Catalunya i que
també es realitzaran millores en diversos parcs infantils.

Aprovat el pressupost de l'Ajuntament de la Llagosta de 2018
El Ple de l'Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir de forma inicial el pressupost municipal d'aquest
any, que puja als 11.261.420 euros, amb els vots a favor del Partit dels Socialistes, Partit Popular, Partit
Demòcrata i Ciutadans; en contra d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i amb
l'abstenció d'Esquerra Republicana. Al capítol d'inversions, es destinaran 743.144 euros. En aquest
apartat, destaquen els 200.000 euros previstos per a una primera fase de rehabilitació de la històrica
masia de can Baqué, que, per primera vegada, tindrà una important dotació pressupostària per fer
treballs per reformar-la.

L'Escola Bressol Municipal Cucutras obre dilluns, dia 7 de maig, el
període de preinscripció per al proper curs
Dilluns, 7 de maig, s'obre el període de preinscripció de l'Escola Bressol Municipal Cucutras per al curs
2018-2019. Aquest tràmit es podrà realitzar fins al 18 de maig al mateix centre. L'horari d'atenció de la
guarderia és de dimarts a divendres al matí, de 9 a 10.30 h, i dilluns a la tarda, de 16 a 17 h. Per al
proper curs, el centre té pràcticament les mateixes vacants que en cursos anteriors, set places de 0 a 1
any, 28 places d'1 a 2 i 13 places de 2 a 3. Al primer grup d’edat, hi ha reservada una plaça addicional
per a infants amb necessitats educatives especials i als altres dos grups, tres places a cadascun.

L'Ajuntament repinta durant aquests dies alguns passos de vianants del
municipi
Avui, ha començat el repintat d’alguns passos de vianants de la nostra localitat. Concretament, els
situats als carrers de Santa Teresa i de Sant Miquel i a les cruïlles d’aquests amb els carrers d’Anselm
Clavé, Brutau i Sant Miquel.

Surt al carrer el 08centvint del mes de maig
Ja ha començat la distribució del 08centvint del mes de maig. La principal notícia de la portada és que
l'Ajuntament ha obtingut el Segell Infoparticipa, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona, a la
qualitat i a la transparència de la comunicació pública local. També s'explica que l'Ajuntament

contractarà quatre persones aturades en un nou pla d'ocupació i que, dissabte, comença la 35a edició
del Concurs de Cante Jondo Ciutat de la Llagosta. El 08centvint del mes de maig també recull, entre
d'altres, una informació sobre com va anar la jornada de Sant Jordi a la Llagosta, una entrevista amb la
directora de l'Escola de dansa La Room, Meri Fabregat, i una notícia sobre la gran temporada que està
fent el Club Deportivo la Concòrdia, que està lluitant per aconseguir el títol de lliga a la Segona Divisió
espanyola de futbol sala femení.

L'Ajuntament de la Llagosta obté el Segell Infoparticipa per la qualitat i
transparència del seu web
L’Ajuntament de la Llagosta ha obtingut el Segell Infoparticipa a la qualitat i a la transparència de la
comunicació pública local. Aquest guardó és la màxima certificació que atorga la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el seu Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) als webs dels 947 ajuntaments de Catalunya.

L'Ajuntament col·labora novament en les colònies d'infants sahrauís
L’Ajuntament de la Llagosta torna a col·laborar en el programa Vacances en pau, organitzat per la
Delegació del Front Polisari i les entitats solidàries amb el poble sahrauí a Catalunya. Les famílies
interessades a acollir aquest estiu un infant procedent dels campaments sahrauís poden trucar a l’
Oficina d’Atenció a la Ciutadania (93 560 39 11) per demanar més informació.

L'Ajuntament convoca una plaça interina de tècnic o tècnica
d'administració general
L’Ajuntament de la Llagosta ha obert la convocatòria d’una plaça interina de tècnic o tècnica
d'administració general. Les bases de la convocatòria es poden consultar al tauler electrònic e-tauler.
Les persones interessades a optar a aquesta plaça interina de funcionari poden presentar la seva
sol·licitud fins al dilluns 14 de maig a l’OAC, situada a la plaça d’Antoni Baqué, en horari d’atenció al
públic, de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h i dimarts i dijous també a la tarda, de 16 h a 20 h.

El jurat decideix els guanyadors del Concurs de microrelats i poesia de
Sant Jordi
La Biblioteca de la Llagosta i el col·lectiu Resistència Literària han lliurat els premis als guanyadors del
primer Concurs de microrelats i poesia de Sant Jordi a la Llagosta, que en la seva primera edició ha
comptat finalment amb 24 textos presentats. L’acte ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça d’Antoni Baqué
i ha comptat amb l’alcalde Óscar Sierra; el regidor de Cultura, Mariano García; el director de la

Biblioteca, Ángel Fernández; i dos membres de Resistència Literària amb José Ramón Vera i Samuel
Ramos.

La Biblioteca lliura els diplomes als guanyadors del Concurs de punts de
llibre per Sant Jordi
La Biblioteca de la Llagosta ha lliurat els diplomes i un lot de llibres als guanyadors del Concurs de punts
de llibre de 2018 per Sant Jordi. L’acte ha tingut lloc Aquesta tarda a la plaça d’Antoni Baqué i ha
comptat amb la presència de l’alcalde de la Llagosta Óscar Sierra; el regidor de Cultura, Mariano García;
i el director de la Biblioteca, Ángel Fernández.

Lliurats els Premis de Recerca de l'Institut Marina
L'Institut Marina i l’Ajuntament de la Llagosta han lliurat aquest migdia els premis als millors treballs de
recerca dels alumnes de segon curs de Batxillerat. En total, han estat quatre els premis concedits. El
millor treball en la temàtica la Llagosta ha estat Remodelació de l’antic Centre Cultural, de Neus López i
Paula Pedrola. En el tema altres temàtiques, el millor treball ha estat Construcció d’un QUADROTOR, de
David Martín i José Carmona. A més del diploma de reconeixement, els quatre estudiants han rebut una
tauleta electrònica i un abonament d’un mes al Complex Esportiu Municipal El Turó.

Nou pla d'ocupació de l'Ajuntament per contractar quatre persones per a
la Brigada Municipal d'Obres
L'Ajuntament de la Llagosta contractarà quatre persones per a la Brigada Municipal d'Obres en el marc
d'un nou pla d'ocupació dins del Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018.
Aquesta iniciativa està finançada per la Diputació de Barcelona. El contracte serà temporal, de jornada
completa i amb una durada de sis mesos.

Sant Jordi arriba dilluns amb tot un seguit de propostes culturals
Dilluns, se celebrarà a la Llagosta Sant Jordi. Novament, la plaça d’Antoni Baqué acollirà al llarg de tot el
dia la major part de parades de venda de llibres i roses que instal·laran entitats de la nostra localitat. A la
tarda, es duran a terme tot un seguit de propostes promogudes per la Biblioteca de la Llagosta.

L'Ajuntament signa un nou conveni amb Llagosta Language Center per
facilitar l'aprenentatge de l'anglès a persones aturades

L'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, i la responsable de Llagosta Language Center, Marta Esparza,
han signat avui un nou conveni per facilitar beques per estudiar anglès a deu persones aturades de la
nostra localitat. L'acte ha tingut lloc a la seu de Llagosta Language Center, al carrer de Sant Pau de la
nostra localitat. El conveni contempla la concessió de deu beques per estudiar a Llagosta Language
Center un curs sencer d'anglès a aturats que estiguin inscrits al servei de Recerca d'Ocupació Local del
Consistori llagostenc.

Nova eina per escoltar el contingut d'aquest web municipal
A partir d’ara, aquest web incorpora un lector web que permet escoltar el seu contingut. D’aquesta
manera, es facilita l'accés als textos a persones amb dificultat visual, gent gran o persones amb dificultat
d’aprenentatge, entre d'altres.

L’olímpic Carles Castillejo i Ester Reguant guanyen la Cursa Popular Els
10 de la Llagosta
L’atleta olímpic Carles Castillejo ha guanyat avui la 31a edició de la Cursa Popular Els 10 de la Llagosta
amb un temps de 31 minuts i 33 segons. En categoria femenina ha vençut Ester Reguant, del JAB
Berga, amb 41 minuts i 47 segons.

L'atleta Carles Castillejo aconsella els atletes populars per completar
amb èxit la Cursa Els 10 de la Llagosta
L’atleta olímpic Carles Castillejo ha donat consells per superar la Cursa Popular Els 10 de la Llagosta,
que se celebrarà demà diumenge amb prop de 400 participants. Castillejo ha respòs els dubtes dels
atletes populars que han participat en la xerrada d’aquest dissabte a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
la Llagosta.

La 31a Cursa Popular Els 10 de la Llagosta es disputarà diumenge
La Cursa Popular Els 10 de la Llagosta, que arriba a la 31a edició, se celebrarà diumenge amb la
participació d'unes 400 persones. La prova, organitzada per l'Ajuntament de la Llagosta, començarà a
les deu del matí. Abans, es disputaran les minicurses. Per segon any seguit, hi haurà la possibilitat de
córrer cinc o deu quilòmetres. Tots els participants rebran diversos regals. Durant la celebració de la
competició, hi haurà restriccions de trànsit en diverses zones del municipi.

Reobert el pàrquing del final de la plaça de Pere IV, que ja està asfaltat
Ja està obert l’aparcament situat al final de la plaça de Pere IV. Ahir al matí, van acabar els treballs de
condicionament del terreny, en el qual hi ha una quarantena de places d'estacionament, una d’elles per
a cotxes adaptats per a persones amb discapacitat i algunes per a motocicletes. Les obres van
començar el 26 de març. Els treballs han consistit en la instal·lació d’un sistema de canalització d’aigües
pluvials, l’asfaltat del terreny i el pintat de les places, la senyalització i els passos de vianants.

Alumnes de les quatre escoles de la Llagosta han participat aquest curs
en les jornades d'inclusió esportiva
L'Ajuntament de la Llagosta va posar punt final ahir a una nova temporada de les jornades d'inclusió
esportiva amb l'activitat que va tenir lloc ahir al Complex Esportiu Municipal El Turó amb la participació
de l'alumnat de cinquè de Primària de l'Escola Gilpe. La jornada va anar a càrrec del Club Basquetbol
Team Building Values i de Global Basket.

L'Ajuntament talarà nou pollancres en mal estat del carrer de l'Estació
L’Ajuntament de la Llagosta procedirà la setmana que ve a la tala de nou pollancres al carrer de
l’Estació. Segons un informe tècnic encarregat per l’Ajuntament, els arbres presenten deficiències que
poden ocasionar la seva caiguda. L’empresa que farà aquests treballs, per un import de 3.420 euros,
serà Parcs i Jardins de Catalunya SL. Els treballs començaran dilluns, 16 d’abril, i està previst que durin
uns tres dies. Durant aquest temps, estarà prohibit estacionar al carrer de l’Estació entre l’avinguda del
Primer de Maig i el passeig del Pintor Sert.

L'Ajuntament convoca el Concurs de cartells de la Festa Major de 2018
L’Ajuntament convoca el Concurs de cartells de la Festa Major 2018. Les persones interessades podran
presentar les seves obres entre el 16 d'abril i el 17 de maig a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. El
format del cartell ha de ser DIN A3 en orientació vertical i haurà d’incloure les frases Festa Major de la
Llagosta 2018 i del 8 a l’11 de setembre. A més, cal reservar un espai per a l’escut de l’Ajuntament.

L'alumnat de quart de primària de l'Escola Les Planes ha visitat avui
l'Ajuntament
Les dues classes de quart de Primària de l’Escola Les Planes han visitat avui l’Ajuntament de la
Llagosta. L’alumnat ha pogut veure diversos departaments municipals, com l’Arxiu municipal o els
Serveis tècnics, i ha rebut explicacions per part d’empleats de l’Ajuntament. Durant la seva estada,
l’alcalde, Óscar Sierra, i el regidor de Serveis Municipals, Jordi Jiménez, han acompanyat els joves
estudiants. La visita ha acabat al Saló de plens, on els alumnes han fet tot un seguit de preguntes a

l’alcalde.

L'alcalde participa en una tertúlia amb alumnes de Batxillerat de l'Institut
Marina
L'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha participat aquest matí en una tertúlia amb alumnes de primer
de Batxillerat de l'Institut Marina. L'activitat s'ha desenvolupat a la sala Àgora d'aquest centre educatiu
de la nostra localitat. Durant la conversa, els estudiants han parlat sobre les opcions d'oci que tenen els
joves a la Llagosta. L'alcalde els ha plantejat que li facin arribar les propostes per a dates com la Nit de
Nadal, la de Cap d'Any o Sant Joan, entre d'altres.

Ja és al carrer el número 50 del 08centvint
Ja s'està distribuint el número 50 del 08centvint, corresponent al mes d'abril. Les obres per asfaltar el
pàrquing del final de la plaça de Pere IV i per reformar la vorera del carrer de l'Estació ocupen un lloc
destacat a la portada de la publicació. Altres notícies són el pla de viabilitat per garantir la continuïtat de
l'empresa municipal, la reclamació a la Generalitat dels diners que deu a l'Ajuntament per l'Escola
Bressol Municipal Cucutras i la celebració el dia 15 d'abril de la 31a Cursa Els 10 de la Llagosta. A més,
aquesta edició del 08centvint inclou una entrevista amb el llagostenc Chicho Artero, guitarra de Los
Mojinos Escozíos.

Les obres de reforma de la vorera del carrer de l'Estació començaran
demà dijous
Aquest dijous, dia 5 d’abril, després de la celebració del mercat setmanal, està previst que comencin les
obres de reforma de la vorera del carrer de l’Estació entre l’avinguda del Primer de Maig i el passeig del
Pintor Sert. Aquesta actua-ció ha estat adjudicada per l’Ajuntament a l’empresa Coynsa 2000 per un
import de 176.697,61 euros subvencionats per la Diputació de Barcelona. Les obres tindran un període
d’execució de tres mesos i consistiran en la renovació de la vorera i de la jardinera situada al costat dels
establiments comercials.

El Ple aprova una moció per reclamar els impagaments de la Generalitat
per l'escola bressol municipal

L’Ajuntament de la Llagosta reclama a la Generalitat de Catalunya prop de mig milió d’euros dels diners
que no li ha pagat en els darrers anys per al finançament de l’Escola Bressol Municipal Cucutras. En
concret, tots els grups municipals han donat suport a una moció institucional en defensa del
cofinançament de les escoles bressol municipals durant el Ple ordinari d’aquest dijous 29 de març.
L’Ajuntament calcula que la Generalitat de Catalunya li deu entorn de mig milió d’euros pels diners no
lliurats des del curs 2012-2013. La proposta ha estat aprovada per assentiment.

El Ple aprovarà aquesta tarda una moció per reclamar a la Generalitat els
diners de la guarderia
L'Ajuntament de la Llagosta reclamarà a la Generalitat els diners que no li ha pagat en els darrers anys
per al finançament de l'Escola Bressol Municipal Cucutras. Aquest serà un dels punts destacats que es
tractaran durant el ple ordinari del mes de març que celebrarà avui, a partir de les set de la tarda, el
Consistori llagostenc. En concret, tots els grups municipals aprovaran una moció institucional en defensa
del cofinançament de les escoles bressol municipals. L'Ajuntament calcula que la Generalitat li deu
entorn al mig milió d'euros pels diners no lliurats des del curs 2012-2013.

L'Ajuntament de la Llagosta garanteix la continuïtat de l'empresa
municipal amb un pla de viabilitat
L'empresa Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni continuarà en funcionament gràcies a un pla de viabilitat i
una recapitalització aprovats ahir per la Junta General de la societat municipal. La millora de la situació
econòmica i financera de l'Ajuntament de la Llagosta permet el rescat de l'empresa municipal, que
acumula pèrdues des dels seus inicis.

En marxa les obres per condicionar l'aparcament del final de la plaça de
Pere IV
Avui, han començat les obres de condicionament de l'aparcament situat al final de la plaça de Pere IV.
Les màquines ja estan fent moviments de terra i preparant el sistema de canalització d’aigües pluvials. Si
la meteorologia ho permet, està previst asfaltar l’aparcament dijous.

Avui surt al carrer el Butlletí d'informació municipal corresponent al mes
d'abril

El Butlletí d'informació municipal número 88, corresponent al mes d'abril, ha sortit avui al carrer. La
publicació, que serà distribuïda durant aquesta setmana per tots els domicilis, inclou les principals
notícies generades per l'Ajuntament de la Llagosta durant l'últim mes, així com l'agenda d'activitats
d'abril i els articles dels diversos grups municipals.

