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dales i la recollida d’aliments 
el dia 21 a la seva seu. 

La Casa de Andalucía va mun-
tar els dies 21 i 22 a la plaça 
d’Antoni Baqué una parada de 
degustació i venda de produc-
tes tradicionals andalusos. 

Parc de Nadal
A més, el Centre Cultural va 
acollir els dies 23, 24 i 27 el 
Parc de Nadal. Els infants van 
poder gaudir durant tres dies 
de diverses activitats, com ara 
un taller de construcció de jo-
guines amb materials reutilit-
zats i dos espectacles musicals 
familiars. 
La Nit de Nadal, la Llagosta 
Brava va organitzar una fes-
ta al Centre Cultural, mentre 

La Cavalcada dels Reis va posar

La ciutadania de la Llagosta i totes aquelles persones 
que han visitat la nostra localitat han gaudit durant 
les darreres setmanes de diversos actes preparats 
per les entitats i l’Ajuntament per celebrar les festes 
nadalenques. La Cavalcada dels Reis, una de les 
activitats més multitudinàries i més esperades tant 
pels infants com pels adults, va posar el punt final a 
la programació. 

L’alumnat de l’Escola Muni-
cipal de Música va oferir el 
14 de desembre el Concert de 
Nadal a l’Església de Sant Jo-
sep. Aquell mateix dia, la Casa 
de Andalucía va organitzar el 
Festival de Nadal al Centre 
Cultural. El 15 de desembre, 
va ser el torn de la sisena edi-
ció de la Zambomba Flamen-
ca en benefici de l’Hospital 
Sant Joan de Déu amb les ac-
tuacions de la Unió Musical 
La Flamenca i l’Hermandad 
Pastorcillo Divino al Centre 
Cultural; del 36è Pessebre Vi-
vent, a càrrec d’infants i adults 
de la Llagosta amb l’organitza-
ció del Grup Pessebre Vivent 
al Parc Popular, i de la Boti-
farrada de la Murga.
El dia 19, es va celebrar la 19a 
Ràdio Marató Solidària, orga-
nitzada per Ràdio la Llagosta i 
Rems a la plaça d’Antoni Ba-
qué, per recollir joguines per 
als infants de famílies neces-
sitades de la nostra localitat. 
L’Asociación Rociera Andalu-
za va fer el 20è Festival de na-

que l’Asociación Rociera An-
daluza també va muntar una 
celebració a la seva seu.
Les Llagostes de l’Avern i 
l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Escola Gilpe 
van fer possible que els infants 
fessin cagar el Tió el dia 26 a la 
plaça d’Antoni Baqué, mentre 
que el Nou Casal va muntar el 
dia 27 un taller de joguines i 
una xocolatada a la seva seu, al 
carrer de la Florida.
El dia 28, el Club Bàsquet la 
Llagosta 2017 va celebrar un 
torneig de Nadal de les catego-
ries cadet i júnior al Complex 
Esportiu Municipal El Turó i 
la colla dels Saltats va organit-

Algunes de les 
activitats realitzades 
van tenir un marcat 
caràcter solidari

El rei Gaspar llença caramels des de la seva carrossa durant la Cavalcada.

zar al Centre Cultural l’espec-
tacle de Nadal La fábrica de 
juguetes. 
La Nit de Cap d’Any hi va ha-
ver festes per celebrar l’arri-
bada del 2020 al Centre Cul-
tural i a la seu de l’Asociación 
Rocie ra Andaluza.
El 4 de gener, l’Asociación Ro-
ciera va muntar una recollida 
de cartes per als Reis Mags a 
la seva seu, mentre que la colla 
dels Volats va organitzar l’ac-
tivitat La màgia de les elfes a la 
plaça d’Antoni Baqué. 
Finalment, el dia 5, els Reis 
Mags, fidels a la seva cita 
anua l, van venir a la Llagos-
ta, amb el Patge Xumet de la 

Murga. Melcior, Gaspar i Bal-
tasar van recórrer diversos 
carrers del nostre municipi 
acompanyats per les carros-
ses de diverses entitats. El dia 
de Reis, els infants van tenir 
atraccions gratuïtes.
La Biblioteca Municipal de la 
Llagosta també es va afegir a 
la celebració nadalenca amb 
una hora del conte especial de 
Nadal i amb el sorteig de dues 
paneres culturals.
A més, el Parc Popular va 
acollir durant diversos dies el 
Passatge de Nadal, a càrrec de 
l’Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta. - 
Juanjo Cintas
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L’Ajuntament de la Llagosta va muntar el Parc de Nadal al Cen-
tre Cultural els dies 23, 24 i 27 de desembre. Els infants van 
participar en diverses activitats. Aquesta ha estat una de les 
novetats d’aquest Nadal a la Llagosta, juntament amb l’arbre 
que el Consistori va instal·lar al costat de l’edifici de l’Ajunta-
ment de la plaça d’Antoni Baqué i que ha estat un dels elements 
més fotografiats a la nostra localitat. - J.C.

SOCIETAT

El Centre Cultural va 
acollir el Parc de Nadal 
durant tres dies

SOCIETAT

La Policia Local de la Llagosta 
va detenir el 18 de desembre 
una dona acusada de robar al 
mercat ambulant. Els agents la 
van aturar just quan intentava 
sostreure una cartera. Sembla 
que la dona, que anava indo-
cumentada, forma part d’una 
banda organitzada. La Poli-
cia Local li va requisar també 
una cartera, que havia robat 
abans a una altra persona. 

Diversos clients del mercat 
ambulant van reconèixer la 
detinguda com la persona que 
els havia intentat sostreure 
algunes pertinences. La Po-
licia Local va rebre el 18 de 
desembre cinc denúncies per 
furts durant la celebració del 
mercat ambulant. Per aquest 
motiu, sospita que aquell dia 
va actuar a la nostra localitat 
una banda organitzada. - J.C.

Detinguda una persona per 
robar al mercat ambulant

El Mercat Municipal de la Lla-
gosta ha celebrat el seu 40è 
aniversari amb un sorteig de 
diversos vals de compra, va-
lorats en 2.200 euros. Els con-
cessionaris del Mercat van 
oferir durant el mes de desem-
bre als seus clients la possibili-
tat de participar en el sorteig, 
que es va fer el divendres 3 de 
gener a les 12 hores.
Concretament es van rifar 5 
vals de compra de 100 euros, 
10 de 50 i 40 de 30. Els vals es 
podran fer servir a qualsevol 
establiment del Mercat Mu-
nicipal, tant a les parades in-
teriors com a les botigues que 
donen al carrer. 
Al sorteig, hi van assistir el 
president de l’Associació de 
Concessionaris del Mercat 
Municipal, Juan Manue l Cano; 
Francisco López, membre de 
la junta directiva de l’Associa-
ció de Concessionaris; la re-
gidora de Comerç i Consum, 
Isabel María Rodríguez, i el 
regidor d’Equipaments, Jordi 
Jiménez. 
Durant l’acte de lliurament de 
la placa commemorativa dels 
40 anys del Mercat Munici-
pla, l’alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra, va avançar que 
properament s’instal·larà en 
aquest equipament un sistema 
de climatització per atendre 
una demanda tant dels para-
distes com dels usuaris. - Xavi 
Herre ro / Juanjo Cintas

COMERÇ    L’AJUNTAMENT LLIURA UNA PLACA COMMEMORATIVA ALS CONCESSIONARIS

Una de les guanyadores, representants de l’Ajuntament i del Mercat.

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va lliurar dissabte a 
l’Associació de Concessionaris del Mercat Municipal una 
placa en commemoració dels 40 anys d’aquest servei.

L’Ajuntament lliura al Mercat 
una placa commemorativa
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La comissió tècnica està aca-
bant de valorar la viabilitat 
tècnica, econòmica, legal i 
urbanística de les propos-
tes presentades en el marc 
del projecte de pressupostos 
participatius. En un primer 
moment, es van presentar 44 
propostes, però una va ser 
retirada. De les 43 que van 
quedar, el grup motor, format 
per personal de l’Ajuntament i 
regidors i regidores, n’ha de-
sestimat 19 perquè no com-
plien els requisits de les bases, 
no eren inversions, no eren 
de competència municipal o 
estaven per sobre dels 30.000 
euros pressupostats.

Presentació pública
Fins al 17 de gener, la comis-
sió tècnica revisarà totes les 
propostes. De moment, ja han 
estat descartades quatre més. 
El llistat definitiu es donarà a 
conèixer el 28 de gener en un 
acte obert a tota la ciutada-
nia que tindrà lloc al Saló de 
plens de l’Ajuntament, situat 
a l’edifici de la plaça d’Antoni 
Baqué. 
Entre el 29 de gener i el 16 de 
febrer es votaran les propos-

PARTICIPACIÓ     PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PER PRIMERA VEGADA A LA LLAGOSTA

El 28 de gener es presenta 

Un total de 165 infants de di-
verses edats van participar el 
dia 26 de desembre en l’acti-
vitat Fer cagar el Tió, que for-
mava part de la programació 
de Nadal i Reis. 
Els responsables de Les Lla-
gostes de l’Avern i de l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alum-
nes (AMPA) de l’Escola Gilpe 
van organitzar el Fer cagar el 
Tió a la plaça d’Antoni Baqué. 
Durant vàries hores, van pujar 
a l’escenari els infants, que, 
després de cantar la tradicio-
nal cançó i de donar les garro-
tades al Tió, van rebre els seus 
corresponents regals. - J.C.

regals a un total de 165 infants

SOCIETAT     LES LLAGOSTES DE L’AVERN I L’AMPA DE L’ESCOLA GILPE VAN ORGANITZAR-LO

Un grup de nenes fan cagar el Tió.

tes. En aquest procés podran 
votar totes les persones majors 
de 16 anys empadronades al 
municipi de la Llagosta. Les 
votacions es realitzaran de 
forma telemàtica a la pàgina 
web dels pressupostos parti-
cipatius (www.llagosta.cat/
participa). Si alguna persona 
no disposa d’Internet, podrà 
votar a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania, situada a l’edifici 
de l’Ajuntament de la plaça 
d’Antoni Baqué. 
Una vegada finalitzat el ter-
mini de votacions, s’elaborarà 
una llista amb totes les pro-

postes finalistes i els vots ob-
tinguts i es presentarà en un 
acte públic.
Després es farà l’estudi i la 
planificació tècnica per part 
dels serveis municipals cor-
responents de la proposta o 
propostes guanyadores i es 
tramitaran, si fos necessari, 
les licitacions oportunes per 
executar-les.
És la primera vegada a la nos-
tra localitat que els veïns i les 
veïnes poden decidir directa-
ment a què es destinen 30.000 
euros del pressupost munici-
pal. - Juanjo Cintas



www.08centvint.cat6  Actualitat 08centvint  I  Gener 2020

SOLIDARITAT

Ràdio la Llagosta va organit-
zar el 19 de desembre la 19a 
Ràdio Marató Solidària amb 
l’objectiu de recollir joguines 
per a infants de la nostra lo-
calitat. L’activitat va tenir lloc 
a la plaça d’Antoni Baqué i va 
comptar amb la col·laboració 
de l’associació de volunta-
riat Rems. L’Ajuntament de 
la Llagosta va destinar 1.500 

euros a la compra de jogui-
nes per participar en aques-
ta campanya. A més, van fer 
aportacions les agrupacions 
locals del Partit dels Socia-
listes i Esquerra Republica 
de Catalunya i alguns veïns a 
títol particular. Segons les da-
des dels Serveis Socials mu-
nicipals, uns 90 infants s’han 
beneficiat de la campanya.

Ràdio la Llagosta va celebrar 
la 19a Ràdio Marató

i alcaldesses pel clima
L’Ajuntament de la Llagosta 
s’ha adherit al Pacte d’alcaldes 
i alcaldesses pel clima i l’ener-
gia. Així ho va aprovar el 19 
de desembre per unanimitat el 
Ple durant la celebració d’una 
sessió extraordinària.
La Comissió Europea va posar 
en marxa el 15 d’octubre de 
2015 el Pacte d’alcaldes i alcal-
desses pel clima i l’energia, una 
de les iniciatives més ambicio-
ses com a mecanisme de par-
ticipació de la ciutadania en la 
lluita contra l’escalfament de la 
Terra. Aquest Pacte consisteix 
en el compromís de les ciutats 
i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius co-
munitaris de reducció de les 
emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energè-
tica, implantació d’energies re-
novables, així com millorar la 
preparació dels ens locals per 
respondre als efectes del canvi 
climàtic.

Eficiència energètica
L’Ajuntament de la Llagosta 
té la voluntat d’avançar cap a 
l’establiment de polítiques efi-
caces per lluitar contra el canvi 
climàtic. Així, fa seus els ob-
jectius de la Unió Europea per 
a l’any 2030 i adopta el com-
promís de reduir les emissions 
de CO2 en el seu territori en 
més del 40% per a l’any 2030, 
mitjançant la millora de l’efi-
ciència energètica, un major ús 
de fonts d’energia renovables 
i l’adaptació als impactes del 
canvi climàtic i per facilitar 
l’accés universal a una energia 
sostenible i segura.
L’Ajuntament es compromet 
a elaborar el seu Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible i el Cli-
ma (PAESC) en el termini 
màxim de dos anys des de la 
data d’adhesió al Pacte. A més, 
elaborarà un informe bianual 
de seguiment des de la data 
d’enviament del PAESC per a 
l’avaluació, control i verifica-
ció dels objectius.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va explicar durant el 
ple que l’adhesió al Pacte d’al-
caldes i alcaldesses pel clima i 

POLÍTICA     EL PLE APROVA DE FORMA DEFINITIVA LES ORDENANCES FISCALS DEL 2020

l’energia s’emmarca en l’objec-
tiu de l’Ajuntament “de tenir 
una agenda de compromisos 
i objectius per l’eficiència 
energètica i per aturar l’escal-
fament global”.
Per la seva part, el portaveu 
del grup municipal d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
(ERC), Xavier Cols, va dir 
que espera que l’Ajuntament 
“estigui molts anys adherit 
a aquest Pacte, que compta 
amb 10.000 signants de 60 
països, i que es compleixin els 
objectius”.

Ordenances fiscals
El Ple va resoldre les al-
legacions presentades i va 
aprovar definitivament les 
modificacions de les ordenan-
ces fiscals per a l’any 2020. El 
punt va comptar amb el vot a 
favor del Partit dels Socialis-
tes i de Ciutadans i en contra 
d’ERC i La Llagosta En Comú 
(LLEC). Els grups municipals 
d’ERC i de LLEC havien pre-
sentat al·legacions a l’aprova-
ció inicial de les modificacions 
de les ordenances.
La regidora de LLEC, Eva Mi-
guel, va criticar la desestima-
ció de gairebé totes les seves 
modificacions i va assegurar 
que també faltaven estudis 
econòmics que avalessin les 
pujades plantejades per l’equip 
de govern.
La regidora d’Economia i Hi-
senda, Conchi Jiménez, li va 
recordar que “totes les mo-
dificacions de les ordenan-

ces estan basades en estudis 
econòmics”. “A mi tampoc 
no m’agrada pujar impostos, 
però hem de ser responsables 
i coherents i buscar un equi-
libri en els serveis”, va afegir 
Jiménez.
El republicà Xavier Cols va ex-
plicar que les al·legacions que 
havien presentat eren per mi-
llorar i va insistir que ERC té 
un criteri polític diferent al de 
l’equip de govern.

Pla econòmic
Durant el ple, també es va 
aprovar un Pla econòmic fi-
nancer, elaborat per la Dipu-
tació de Barcelona, que haurà 
d’aplicar l’Ajuntament, que 
va comptar amb els vots a fa-
vor del PSC i Cs i l’abstenció 
d’ERC i LLEC.
La regidora d’Economia i Hi-
senda, Conchi Jiménez, va 
explicar que s’havia d’aplicar 
aquest pla per l’incompliment 
de la regla de despesa l’any 
2018. Jiménez va dir que es va 
tractar d’un tema puntual, ja 
que es van haver d’incorporar 
despeses d’anys anteriors de la 
liquidació amb la firma d’ai-
gües Sorea i per salvar l’em-
presa municipal.
Durant el ple també es va 
aprovar per unanimitat i per 
la via d’urgència una declara-
ció institucional de suport a 
totes les mesures a dur a terme 
per recuperar el Besòs després 
de l’incendi a una empresa de 
Montornès del Vallès. - Juanjo 
Cintas

El ple es va celebrar el 19 de desembre.

Una cinquantena de perso-
nes de la Llagosta van parti-
cipar el 3 de desembre en una 
sortida a la localitat d’Artés. 
Es tractava de la primera ex-
cursió de la nova temporada 
del Cicle de passejades per 
a la gent gran, que organit-
za la Diputació amb la col-
laboració dels ajuntaments. 
La principal novetat és que 
a partir d’ara totes les sor-
tides seran de marxa nòr-

Cinquanta persones gaudeixen 
de la primera excursió del nou 
Cicle de passejades

dica. L’Ajuntament ha com-
prat 42 parells de bastons de 
marxa nòrdica per a aquelles 
persones que participin a les 
passejades i que no disposin 
d’aquests elements.
El 21 de gener es visitarà el 
Prat de Llobregat; el 12 de fe-
brer, la Llagosta; i l’11 de març, 
la Roca del Vallès. La cloenda 
del Cicle de passejades per a la 
gent gran tindrà lloc a mitjans 
de maig. - J.C.

Els participants en la sortida a Artés.
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CULTURA

Força públic va assistir al 
Concert de Nadal que va ofe-
rir el 14 de desembre l’Esco-
la Municipal de Música de la 
Llagosta a l’Església de Sant 
Josep. L’alumnat del centre va 
interpretar diferents nadales.
Al concert van actuar agru-
pacions de l’Escola de Música 
com les corals, els grups de 
corda o els conjunts de músi-
ca moderna. 

El recital va començar amb El 
Dimoni Pelut, cantat pel cor 
d’infants, Oxalaires. El pú-
blic també va poder gaudir de  
nadales modernes i tradicio-
nals i temes com Alegria del 
Cirque du Soleil, que va inter-
pretar la cinquantena d’alum-
nes del centre. El concert va 
acabar amb els professors i 
professores de l’Escola tocant 
una nadala. - X.H.

Èxit del Concert de Nadal de 
l’Escola Municipal de Música

SOCIETAT

Botifarrada solidària. La Murga va organitzar el 15 de desem-
bre al Parc Popular la seva tradicional botifarrada solidària. Els 
diners recaptats es destinaran a la investigació contra l’ELA. 

introdueix noves millores
La Biblioteca de la Llagosta 
ha introduït noves millores 
gràcie s a una aportació de la 
Diputació de Barcelona. Al 
costat de la porta d’entrada a 
Can Pelegrí, s’ha instal·lat una 
nova bústia de devolucion s, 
que està operativa les 24 ho-
res del dia, amb més capaci-
tat i seguretat, amb retolació 
personalitzada i que permet 
que es retornin llibres de mida 
més gran.
A més, s’han canviat les cor-
tines de les dues sales, ja que 
les antigues s’havien malmès 
amb el pas dels anys. S’han 
col·locat en dues tonalitats en 
funció de l’espai i permeten 
graduar la llum que entra de 
l’exterior.

Nous bucs
A la sala infantil, hi ha dos 
nous bucs per a llibres de 0 a 
6 anys com els que ja existien i 
s’han incorporat dos d’un mo-
del diferent per als llibres de 
lletra lligada i lletra de pal per 
als infants més petits. També, 
hi ha dos nous sofàs instal·lats 
a la zona de 0 a 6 anys. A més, 
s’han incorporat dos carros 
verticals, un a cada sala, per 
deixar els llibres consultats i 
que també facilitaran el treball 
intern del personal.
A la secció de consulta a In-
ternet de la sala d’adults de la 
Biblioteca, s’han substituït les 
antigues cadires amb rodes 
per quatre de noves, més cò-
modes i ergonòmiques. 

Equip de so
De cara a millorar la qualitat 
de les activitats que realit-
za la Biblioteca (videofòrum, 
hora del conte, presentacions 
i tallers), es disposa d’un nou 
equip i barra de so, un projec-
tor i una pantalla. 
Finalment, s’ha substituït 
una de les màquines d’aire 
condicionat, concretament 
la de l’entrada de la Bibliote-
ca, a causa dels problemes de 
funcio nament que presentava 
l’antic model.
Aquestes millores han estat 
possibles gràcies al Programa 

CULTURA        LES ACCIONS S’HAN PORTAT A TERME AMB UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ

Complementari de Reforma i 
Millora d’Equipaments Locals 
sol·licitat per l’Ajuntament 
de la Llagosta a la Diputació 
de Barcelona, que ha aportat 
14.000 euros de subvenció.
Durant, l’any 2019 també es 
van renovar els ordinadors del 
servei d’Internet i va entrar en 

- J. Cintas

La floristeria De Flor 
en Flor, guanyadora del 
Concurs de pessebres

La floristeria De Flor en Flor, 
ubicada al número 15 de 
l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre, ha estat la guanyado-
ra del Concurs de pessebres 
organitzat per l’Ajuntament 
de la Llagosta. El jurat, que va 
visitar el 18 de desembre els 
nou pessebres que finalment 

van participar al concurs, 
va fer públic el seu veredicte 
l’endemà. De Flor en Flor ha 
guanyat l’únic premi previst 
en aquesta edició, 400 euros. 
Aquesta floristeria, que ha 
fet servir materials reciclats 
per al pessebre, va sumar 26 
punts, un més que el segon.

SOCIETAT

Algunes de les millores de la Biblioteca de la Llagosta.

funcionament un nou servei 
d’impressions amb la possi-
bilitat d’escanejar els docu-
ments. 
A més, l’Ajuntament de la Lla-
gosta ha adquirit una nova 
taula més àmplia per ubicar 
l’ordinador d’accés al servei 
d’Internet i de la sala infantil. 
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La presentació de les dades es va fer a la Llagosta.

La Llagosta va acollir el 20 de 
desembre la presentació de les 
dades comarcals d’adhesió a la 
campanya de recollida d’en-
vasos lleugers impulsada per 
Ecoembes amb la col·laboració 
del Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Orien-
tal i dels ajuntaments, entre 
ells el de la nostra localitat. A 
la Llagosta 41 establiments de 
l’hostaleria s’han implicat en 
aquesta iniciativa.

Compromís
L’acte, que es va celebrar al 
restaurant La Família, un 
dels establiments adherits a la 
campanya, va comptar amb 
la participació de l’alcalde de 
la Llagosta, Óscar Sierr a; el 
tercer tinent d’alcalde, Jordi 
Jiménez; el president del Con-
sorci per a la Gestió dels Resi-
dus del Vallès Oriental, Albert 
Camps; i Irene Luna, repre-
sentant d’Ecoembes a Cata-
lunya, entitat sense ànim de 
lucre que gestiona la recupera-
ció i el reciclatge dels envasos.
Durant l’acte es va agrair el 
compromís dels establiments 
de l’àmbit del Consorci. L’al-
calde de la Llagosta va indi-

     L’OBJECTIU DE LA INICIATIVA ÉS FACILITAR EL RECICLATGE D’ENVASOS

car que aquesta campanya 
“ajudarà a assolir els objec-
tius del mil·leni, lluitar con-
tra l’emergència climàtica 
i contra l’escalfament glo-
bal”.  Sierr a va afegir que es 
una bona campanya “perquè 
participen uns dels grans 
productors de residus del po-
ble. A la Llagosta tenim una 
gran tradició d’hostaleria i 
els 41 establiments que s’han 
incorporat al projecte obtin-
dran uns bons resultats”.  
El president del Consorci, 
Albert Camps, va destacar la 

importància de la participació 
del canal HORECA (hotels, 
restaurants, cafeteries, serveis 
de càtering) en els models de 
recollida selectiva dels muni-
cipis i “que la col·laboració i 
participació en aquest pro-
grama és fonamental per in-
crementar el percentatge de 
recollida selectiva d’envasos 
lleugers”. Al Vallès Orien-
tal, 893 establiments d’onze 
municipis s’han implicat en 
aquesta campanya. Ecoembes 
ha repartit 42 papereres i 689 
contenidors. - Xavi Herrero

Treballs de retirada del niu.

Una empresa especialitzada, 
contractada per l’Ajuntament, 
va retirar el 17 de desembre 
un niu de vespa asiàtica de 
grans dimensions que hi ha-
via a la zona de la Chopera, al 
costat de l’autopista C-33. Per 
fer aquesta operació, es va ne-
cessitar una gran plataforma 
elevadora. El niu havia estat 
detectat un mes abans, però 
no es va procedir a retirar-lo 
fins al 17 de desembre per la 
complexitat de l’operació, que 
requeria d’una gran plata-
forma elevadora, llogada per 
l’Ajuntament. - J.C.

     VA SER NECESSÀRIA UNA GRAN PLATAFORMA ELEVADORA

grua un niu de vespa asiàtica
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Un bon nombre de veïns i veï-
nes es van apropar el 15 de 
desembre a la tarda al Parc 
Popular per veure la 36a edi-
ció del Pessebre Vivent de la 
Llagosta. Unes 80 persones 
han fet possible aquest any el 
muntatge. Durant una hora, 

es va escenificar el pessebre, 
que va incloure l’arribada de 
la Mare de Déu i Sant Josep a 
Betlem, el naixement del Nen 
Jesús i l’adoració dels Reis 
Mags. L’Escola Municipal de 
Música va interpretar unes 
nadales. - J.C.

SOCIETAT

El Parc Popular va
acollir el 36è Pessebre 
Vivent de la Llagostaen el programa Erasmus+

L’Institut Marina de la Llagos-
ta ha estat seleccionat nova-
ment per participar en un nou 
projecte Erasmus+, en aquest 
cas Health To Meet You, per 
fomentar pràctiques positives 
en relació amb la salut entre 
alumnat, professorat i la resta 
de la comunitat educativa. El 
projecte tracta aspectes emo-
cionals, nutricionals i medi-
ambientals.
El centre educatiu de la nostra 
localitat va acollir al desem-
bre el professorat dels insti-
tuts que participen al projecte, 
procedents de Turquia, Croà-
cia, Àustria, Letònia i Txè-
quia. Tres membres de cada 
institut van prendre part en 
aquesta trobada, o mobilitat, 
com s’anomena al programa 
Erasmus+. Els participants al 
projecte van fer una visita pel 
nostre municipi, acompanyats 
per la regidora d’Educació Se-
cundària i Formació Contínua 
de l’Ajuntament de la Llagos-
ta, Melania Beltrán.

Educació emocional
Aquesta era la primera mo-
bilitat del projecte Erasmus+ 
Healt h To Meet You. La set-
mana va estar dedicada a tre-
ballar l’educació emocional, 
un dels temes del projecte. El 
professorat va analitzar les ac-
tivitats que s’estan fent a l’Ins-
titut a l’entorn del projecte i va 
preparar les properes mobili-

UN GRUP DE PROFESSORS EUROPEUS HAN VISITAT LA LLAGOSTA

tats que es faran amb l’alum-
nat. Al febrer visitaran Croà-
cia i al curs 2020-2021 aniran 
a Àustria. En aquestes troba-
des participaran quatre alum-
nes de cada centre, en total 24, 
que seran acollits per famílies 
dels instituts de cada població. 
El professorat assistirà durant 
els dos cursos que dura el pro-
grama a dues mobilitats més, 
a Txèquia i a Turquia.
La coordinadora del projecte 
Erasmus+ a l’Institut Marina, 
Raquel Abad, creu que “aquest 
projecte ajuda a l’alumnat, 
que és el seu principal be-
neficiari, i al professorat a 
obrir les ments, trencar pre-
judicis i treballar tant les 
competències com, sobretot, 
els valors”. Abad ha destacat 
que l’Erasmus+ “és una opor-
tunitat per als estudiant s de 

l’institut públic de la Llagos-
ta per poder participar en un 
projecte que cada vegada té 
més qualitat”.
Prova d’aquesta qualitat és el 
Segell de Qualitat Europeu 
que va rebre l’Institut Marina 
de la Llagosta al mes d’octubre 
pel projecte Erasmus Ka2  Go 
For Literacy to Enlighten your 
Future que ha tingut una du-
rada de dos anys (2017-2019). 
Aquest segell és el màxim re-
coneixement per a un projec-
te europeu que, en aquest cas, 
ha permès millores a l’hora 
de treballar les com petències 
lingüístiques en les classes de 
l’Institut, innovar i fomentar 
el treball en equip. El de la 
Llagosta és un dels pocs insti-
tuts catalans que ha obtingut 
aquest reconeixement. - Xavi 
Herrero

SOCIETAT

El Club Esportiu la Llagosta 
va patir un robatori la nit del 6 
al 7 de desembre a la seva ofi-
cina, ubicada al Camp Muni-
cipal de Futbol Joan Gelabert. 
Uns desconeguts van trencar 
les portes d’accés al despatx 
de l’entitat llagostenca i es van 
emportar diners procedents 
de la venda de la loteria de 
Nadal. Segons han informat 

des del Club Esportiu la Lla-
gosta, els lladres també van 
robar cinc talonaris de loteria 
de Nadal i van causar destros-
ses al mobiliari de l’oficina. 
La Policia Local de la Llagosta 
va rebre una trucada el dia 7 
al matí de la persona que ges-
tiona el bar del camp de futbol 
avisant que s’havia produït un 
robatori. - J.C.

El professorat va visitar la Llagosta al desembre.

El CE la Llagosta pateix un 

08centvint  I  Gener 2020
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SOLIDARITAT

El grup de donants de
sang realitza nous tallers

El grup de donants de sang 
de la Llagosta va realitzar al 
desembre tres tallers sobre 
donació de sang a l’alumnat 
de sisè de l’Escola Joan Mara-
gall. L’objectiu d’aquesta acti-
vitats és donar a conèixer la 
donació de sang per afavorir 
que els nois i les noies creixin 
informats i conscienciats so-
bre aquesta acció solidària.
En aquesta ocasió, les de-
legades de l’Associació de 
Donants de Sang del Vallès 

Oriental a la Llagosta van fer 
servir una nova eina, l’abe-
cedari. La proposta fa ser-
vir paraules que comencen 
per cada una de les lletres de 
l’abecedari relacionades amb 
la donació. Segons ha explicat 
una de les delegades, Sílvia 
López, “amb aquesta acti-
vitat els nois i les noies pre-
gunten moltes més coses i 
parlem més de la donació de 
sang. Estem satisfetes”. - X. 
Herrero

La Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, el 
Consorci Besòs-Tordera i onze 
municipis de la llera del Besòs, 
entre els quals la Llagosta, es 
van reunir el 13 de desembre 
per avaluar els efectes produït s 
al riu Besòs per l’incendi de 
dos dies abans en una fàbrica 
de Montornès. Les adminis-
tracions s’han compromès a 
tirar endavant un pla de xoc 
immediat per recuperar la 
bio diversitat del riu Besòs i 
fer seguiment de les responsa-
bilitats legals que se’n puguin 
derivar.
La trobada va comptar amb 
la participació dels municipis 
de Barcelona, Sant Adrià de 
Besòs, Santa Coloma de Gra-
menet, Montcada i Reixac, 
Badalona, la Llagosta, Mollet 

LA LLAGOSTA PARTICIPA EN UNA REUNIÓ DE DIVERSES ADMINISTRACIONS

del Vallès, Montmeló, Mon-
tornès del Vallès, Martorelles 
i Sant Fost de Campsentelles. 
Per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, van participar 

en la reunió la directora de 
Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, Mercè Rius, i el di-
rector de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), Lluís Ridao. 
- 08centvin t

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va assistir a la trobada.

El Centre Cultural es va omplir 
els dies 14 i 15 de desembre du-
rant les dues representacion s 
de la Zambomba Flamenca 
organitzada per La Flamenca 
Unió Musical de la Llagosta i 
la Hermandad El Pastorcillo 
Divino de l’Hospitalet de Llo-
bregat. Aquesta iniciativa so-
lidària va servir per recaptar 
diners per a l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona. 

L’espectacle d’aquest any pre-
sentava força novetats respecte 
a edicions anteriors, tot i man-
tenir l’essència d’una zam-
bomba flamenca, on la músi-
ca, el cant i el ball del Nadal a 
Andalusia hi son presents. El 
decorat, les projeccions o la 
vestimenta dels músics, ves-
tits com a hebreus, van ser-
vir per donar un toc diferent. 
Paco Garfia, responsable de 

La Flamenca, ha indicat que 
“durant l’acte es van viu-
re moments molt emotius i 
d’altres molt participatius 
i de festa, que van convi-
dar a cantar al públic”. La 
sisena Zambomba Flamenca es 
va interpretar, amb totes les en-
trades venudes, a l’Hospitalet de 
Llo  bregat, Sant Boi de Llobre-
gat, la Llagosta, amb dues 
sessions, i Salou. - X. Herrero

El Centre de Formació de Per-
sones Adultes de la Llagosta 
acollirà del 13 al 23 de gener 
l’exposició titulada Menys 
plàstics, més vida, que comp-
ta amb el suport de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. La mos-
tra podrà ser visitada, de for-

ma gratuïta, de dilluns a di-
vendres de 9.30 a 12.30 hores 
i de 16 a 20 hores.  L’exposició 
està oberta a tota la població 
i té l’objectiu de consciencia r 
sobre la problemàtica me-
diam biental relacionada amb 
l’ús de plàstics. - J.C.

L’Escola d’Adults organitza
una exposició mediambiental

CULTURA   EL CENTRE CULTURAL ES VA OMPLIR DURANT LES DUES SESSIONS
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SOLIDARITAT

L’Associació Protectora d’Ani-
mals i Plantes de la Llagosta, 
Animalets, va posar a la ven-
da fa unes setmanes el seu 
calendari solidari de 2020. El 
donatiu és de cinc euros i la 
recaptació es destinarà a su-
fragar les despeses del refugi 
de gats de l’entitat, bàsica-
ment les despeses veterinàries 
dels animals acollits.
El calendari solidari d’Ani-
malets es pot adquirir al re-
fugi, situat a prop de la riera 
Seca, i a l’establiment comer-
cial Glitters, ubicat al núme-
ro 9 de l’avinguda del Primer 

de Maig. L’entitat també va 
posar a la venda el calendari 
a la parada solidària que va 
instal·lar al passeig de l’avin-
guda de l’Onze de Setembre 
el 14 de desembre i a la que va 
tenir al  Mercadet Especial de 
Nadal de la rambla Fiveller de 
Mollet del Vallès el dia 15 de 
desembre.
Aquest és el segon calendari 
solidari que publica Anima-
lets. Les persones voluntàries 
de l’entitat s’han encarregat 
de la seva elaboració. El ca-
lendari mostra imatges del 
refugi de gats. - X.H.

Animalets ven el seu 
calendari solidari de 2020

Blaugrana de la Llagosta
La Penya Blaugrana de la 
Llagosta ha iniciat una nova 
etapa amb la renovació de la 
seva junta directiva. El nou 
president és Isaac Baca, de 37 
anys. La resta de la junta està 
formada per Francesc Xavier 
Aguilera, vicepresident; Mi-
guel Alonso, tresorer, Jordi 
Puiggené, secretari, i els vocals 
Rubén Gómez, Sergi López i 
Javier Alonso. 
Al mes de desembre, la junta 
va organitzar la seva primera 
activitat, un tast de cerveses 
artesanes. Un dels objectius de 
la nova junta directiva és aug-
mentar el centenar de socis i 
fer més activitats a la seu de la 
Penya Blaugrana de la Llagos-
ta. “Volem créixer en nombre 
de socis i, per aquest motiu, 
hem creat perfils en xarxes 
socials per captar usuaris”, 

SOCIETAT    L’ENTITAT HA RENOVAT LA SEVA JUNTA DIRECTIVA I EL PRESIDENT ÉS ISAAC BACA

ha explicat Isaac Baca, que 
remarca que “en cada partit 
que juga el Barça fem una 
crida perquè la gent vingui 
a la nostra seu i participi en 
la nostra porra”. Entre les ac-

Membres de la junta de la Penya Blaugrana.

tivitats que preveuen celebrar 
els membres de la Penya Blau-
grana de la Llagosta també hi 
ha sortides conjuntes per veu-
re partits del Barça al Camp 
Nou. - José Luis Rodríguez

El llagostenc Rubén Abarca 
està immers en el seu tercer 
curtmetratge com a director, 
Hammer. Per fer-ho possible, 
va posar en marxa, mitjan-
çant La Puerta Producciones, 
una campanya de microme-
cenatge, que va finalitzar el 
7 de gener. La productora de-
manava 2.500 euros per aca-
bar de rodar el curtmetratge, 
del qual ja hi ha una part en-
registrada, la realització del 
seu videoclip i les tasques de 
promoció. 
Hammer és una comèdia, 
amb terror, que tracta de cinc 
joves que busquen una sorti-
da a la seva vida. Un martell 
perdut en el bosc farà que la 
trama evolucioni fins a unes 

situacions del tot inesperades 
pels protagonistes. “És un 
projecte apassionant i te-
nim moltes ganes que sigui 
ja una realitat. Creiem que 
aquest curt donarà molt de 
parlar”, remarca Abarca, que 
preveu que Hammer es pugui 
presentar a festivals a partir 
del març.
Rubén Abarca va dirigir l’any 
2017 el seu últim curtmetrat-
ge, Ivy, que va aconseguir un 
ressò internacional anant a 
festivals de terror de renom, 
com ara el de Sitges, el BIFF 
de Brussel·les, a França i Mè-
xic. El seu debut com a direc-
tor va ser amb Peluches, en la 
seva etapa com a estudiant. 
- José Luis Rodríguez Beltrán

CULTURA

El director Rubén
Abarca, immers en el 
seu tercer curtmetratge

Rubén Abarca.

El Joventut Handbol la Lla-
gosta ha fet un balanç positiu 
de la Trobada Handbolicat 
per la Marató de TV3 que va 
organitzar el 6 de desembre. 
El club va aconseguir recap-
tar 420 euros, que va sumar 
a aquesta causa solidària, que 
enguany s’ha dedicat a la in-
vestigació per al tractament de 
les malalties minoritàries. 

Matí i tarda
La Trobada va tenir lloc du-
rant tot el dia al Poliesportiu 
Antonio García Robledo. Al 
matí, van participar uns 130 
esportistes d’uns 12 equips 
de les categories aleví feme-
nina, aleví masculina i ben-
jamí mixt. A més del Joventut 
Handbol, van ser-hi l’Hand-
bol Sant Joan Despí, l’AEH 
Les Franqueses, l’Handbol 
Sant Fost, el BM Granollers 
i l’Handbol Sant Vicenç dels 
Horts.

SOLIDARITAT     L’ENTITAT VA RECAPTAR 420 EUROS DURANT LA JORNADA

A la tarda, es va celebrar un 
torneig de la categoria cadet 
masculina amb la participació 
del BM Granollers At., el FC 
Barcelona Lassa B, l’Handbol 
Sant Joan Despí A, la selecció 
catalana infantil masculina 
i el Joventut Handbol La Lla-
gosta. El guanyador va ser el 

Un dels partits de la Trobada Handbolicat.

BM Granollers Atl, que es va 
imposar als seus rivals en tots 
els partits que va jugar. Tots 
els esportistes participants 
van rebre obsequis de les em-
preses col·laboradores i els 
clubs, un trofeu commemora-
tiu. Durant la jornada es van 
fer sortejos. - Xavi Herre r o
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És el seu segon mandat, què 
ha après dels primers quatre 
anys com a regidor?
Mai havia estat regidor fins 
que vaig sortir escollit el 2015. 
Els primers mesos van ser un 
aprenentatge, però vaig agafar 
el fil ràpid. Crec que me n’estic 
sortint bé perquè he après les 
dinàmiques molt ràpid. Crec 
que en aquest segon mandat ja 
tinc una experiència de quatre 
anys i és evident que tinc un 
bagatge. És molt important en 
un ajuntament saber quins són 
els seus rols.

Com afronta el segon 
manda t?
Amb més responsabilitat per-
què al primer mandat tan sols 
era un regidor i la penúltima 
força en vots i ara tenim dos 
regidors i som la segona força 

en vots. Som conscients que 
estem lluny dels 13 regidors 
del PSC, però som segona for-
ça i estem a l’oposició. Cal fer 
el mateix que estàvem fent fins 
ara però amb un plus afegit 
que ens dóna ser la segona for-
ça. Farem una oposició cons-
tructiva, això sí. 

Què és que més li agrada de la 
Llagosta? 
Conec la Llagosta des que tinc 
tretze anys, però en aquests 
darrers quatre anys, amb la vi-
sió que m’ha donat ser regidor, 
te n’adones que un dels valors 
més importants del municipi 

és el seu teixit associatiu, cul-
tural i esportiu. Cada cap de 
setmana hi ha moltes activitats 
i un quan viu a la Llagosta no 
es pot avorrir perquè sempre 
hi ha coses per fer. 

I el que menys?
No hi ha cap aspecte que no 
m’agradi de la Llagosta. Jo 
milloraria coses. Una d’elles 
és que vivim d’esquena al riu 
Besòs. Hauríem d’apostar per 
fer un riu més transitable on la 
gent pugui anar amb la famí-
lia. És a dir, fer una continuï tat 
del passeig que hi ha a la llera 
del Besòs a Montcada i Santa 
Coloma. Hauríe m de recupe-
rar la vida al riu, que és molt 
important. També crec que és 
necessari una programació de 
cinema estable al Centre Cul-
tural. - José Luis Rodríguez

“Hauríem de recuperar

“El segon mandat 
me’l prenc amb més 
responsabilitat”

Xavier
Cols

44 anys. 

Treballa en el sector 

químic i és membre de 

l’ANC de la Llagosta(ERC)
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L’ENTITAT

AMPA DE L’ESCOLA LES PLANES

FITXA

té lloc a la pista poliesporti-
va del centre educatiu amb 
la col·laboració del Club Bàs-
quet la Llagosta 2017. 

A banda dels esports, l’AMP A 
també dona l’opció de fer 
classes de repàs, cursos d’an-
glès i el Diver Tarda, que va 
destinat als més petits  -de 
P3 a P5- amb l’objectiu de 
dotar d’activitats d’entrete-
niments com ara jocs, teatre 
o anglès. També, l’AMPA fa-
cilita un servei d’acollida als 
matins, de 7.30 a 9 h o de 8 
a 9 h; i el servei de menja-
dor als migdies. Les activitats 
de l’AMPA també permeten 
veure infants participar en 
activitats pel municipi. Una 
de les més rellevants és la 
sortida a la Cavalcada dels 
Reis d’Orient. Des de fa uns 
anys, la de Les Planes és una 
de les carrosses presents al 
seguici reial. Cada mes lec-
tiu l’entitat de pares i mares 
de Les Planes intenta mun-

L’AMPA de l’Escola Les Pla-
nes fa molts anys que orga-
nitza activitats extraescolars 
per a l’alumnat del centre 
educatiu i per a la resta d’in-
fants del municipi. Prop de 
175 alumnes participen en 
les activitats cada mes, el 
que suposa més de 200 fa-
mílies implicades. Hi ha ac-
tivitats extraescolars que se 
celebren dins de l’Escola Les 
Planes, que s’ubica al núme-
ro 2 del carrer de la Constitu-
ció, i d’altres que es fan pels 
carrers del municipi per par-
ticipar en les festivitats. 
L’Associació de Mares i Pares 
(AMPA) de Les Planes oferta 
cada curs una àmplia selecció 
d’activitats extraescolars per 
a les quals cal una prèvia ins-
cripció, a partir de les 16.30 h 
de dilluns a divendres. D’en-
tre elles, les que més infants 
mouen són les classes de fut-
bol sala i hip hop, amb una 
vintena d’inscrits a cada ses-
sió. Les activitats esportives 
són les més participatives, 
perquè també hi ha un gran 
nombre d’alumnes en altres 
opcions, com ara al judo, a 
la iniciació a futbol o al bàs-
quet. Precisament, novetat 
del curs 2019-2020 ha estat 
el bàsquet, que ha comptat 
amb una bona acceptació i 

EXTRAESCOLARS AMB L’AMPA DE LES PLANES
tar una activitat: al febrer 
es participa al Carnaval; al 
març, s’organitza un torneig 
solidari de futbol sala que 
s’emmarca en les Festes de 
Sant Josep, patró del munici-
pi; a l’abril, per Sant Jordi, es 
fa un concurs de playback; i 
pel juny hi ha la festa de fi-
nal de curs amb l’escuma, la 
disco mòbil a la tarda i la fes-
ta de graduació de l’alumnat 
de sisè de Primària; a l’octu-
bre, es fa la castanyada i al 
desembre se celebra el Pare 
Noel. L’AMPA està formada 
per una desena de persones 
i el seu objectiu principal és 
mantenir les activitats extra-
escolars i organitzar diverses 
activitats festives. A més, la 
directiva de l’entitat està al 
cas del dia a dia del centre 
educatiu i cada curs intenta 
dotar eines a l’escola. A l’úl-
tim curs, l’AMPA va donar a 
l’escola una desena de taule-
tes digitals i quatre taules de 
pícnic. - José Luis Rodríguez

Nombre de socis: Unes 200 famílies
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: ampalesplanes@hotmail.es 
Seu social: c. Constitució, 2. Dimecres, de 16.45 a 18 h

LA VEU DEL POBLE
Què desitja per a la Llagosta 
per a aquest any 2020?

ELVIRA PÉREZ ALBERT MORENO

IVÁN GARRIDO RAQUEL GARCÍA

PAU FERNÁNDEZ ÁNGELES CASTILLO
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 gmciutadans@llagosta.cat / @CsLaLlagosta

Cartipàs municipal
PSC

 gmpsc@llagosta.cat / @PSClallagosta

Óscar Sierra Gaona
Alcalde

Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia i Hisenda i Recursos Humans

Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor de Societat del Coneixement, Cultura
i Educació

Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor de Serveis Municipals, Via Pública
i Equipaments, Mobilitat i Habitatge

Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació i Solidaritat
i Serveis Socials

Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana, Civisme
i Convivència, Salut Pública i Actes Populars
i Tradicions

Marc Ruiz Llorente
Regidor d’Urbanisme i Planificació Estratègica, 
Comunicació i Transparència, Atenció a la 
Ciutadania i Participació Ciutadana

Melania Beltrán Gutiérrez
Regidora d’Igualtat, Benestar Animal i Educació 
Secundària i Formació Contínua

Judith Robles Lafuente
Regidora d’Ocupació i Promoció Econòmica
i Infància 

Núria Guerrero Baso
Regidora de Diversitat i Ciutadania i Joventut

Raúl Valero Martínez
Regidor d’Indústria

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i Comerç 
i Consum

Antonio Jesús García Robledo

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / @LEncomu

Eva Miguel Guerrero

Jorge Sabanza Jiménez

Xavier Cols Motoso i Cristina Segura Rodríguez

ERC 
 gmerc@llagosta.cat / @ERC_la_Llagosta
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TEMPS DE MEMÒRIA

12 de gener de 1989. Inauguració del CAP.

El 12 de gener de 1989 va tenir lloc la inauguració oficial del Centre 
d’Assistència Primària de la Llagosta, primer centre sanitari construït  
al nostre municipi. A la fotografia, d’esquerra a dreta, el conseller de 
Sanitat de la Generalitat, Xavier Trias; el president de la Generalitat, 
Jordi Pujol; i l’alcalde de la Llagosta, José Luis López Segura, en l’acte 
oficial d’inauguració del centre, tot i que ja estava, de forma parcial, 
en funcionament. A les portes del CAP, s’hi va aplegar un grup de 
persones, majoritàriament dones, per tal de reivindicar la posada en 
funcionamet d’un servei de “Planing”, amb les quals el president va 
conversar breument, després de visitar les instal·lacions sanitàries.

Font de la fotografia: Arxiu Municipal de la Llagosta

08centvint

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

Los y las Socialistas de La Llagosta os 
queremos desear a todos y todas un 
feliz año. 

Para ello seguiremos con nuestra re-
ceta, la que funciona, que es estar día 
a día al lado de los vecinos y vecinas 
disfrutando de los buenos momen-
tos pero también trabajando duro 
solucionando los problemas que 
más preocupan o que sencillamente 
hacen la vida más fácil; pero sobre 
todo seguiremos trabajando para 
estar al lado de las personas cuando 
más lo necesitan. 

Queremos desearos un año lleno 
de mejoras a nivel personal pero 
también un año de mejoras en lo 
público. Una mejora del gos parc, 
más sitios para aparcar, más y mejo-
res servicios... y esperamos de todo 
corazón que el árbol de luces que 

Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés

FELIZ 2020

hemos puesto esta Navidad os haya 
gustado y lo hayais podido disfrutar. 

Desde aquí queremos desearos lo 
mejor para este 2020.

Nosotros seguiremos trabajando 
duro para que tengáis un pueblo 
mejor. 

CULTURA
Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal

08centvint  I Gener 2020

A l’última sessió plenària del mes 
de decembre, es van aprovar defi-
nitivament les modificacions de les 
ordenances fiscals per a l’any 2020 
amb el vot en contra de ERC i els vot 
a favor de l’equip de govern socia-
lista. La nostre votació en contra ve 
donada per diferents motius. El nos-
tre rebuig a la pujada del 3% en les 
tarifes i serveis del CEM El Turó, preus 
que ja havien pujat a mitjans de 
2018. I ja que el PSC pujarà un 12% 
la taxa d’escombraries, demanàvem 
una sèrie d’exempcions per a les 
persones més vulnerables i en risc 
d’exclusió social i bonificacions per a 
determinats locals. Creiem que quan 
s’apujen impostos, aquesta pujada 
ha de ser proporcional, en la mesu-
ra de lo possible, als condicionants 
econòmics i/o de salut de cadascú. 
D’altra banda, com a partit ecolo-
gista que som, també al passat ple 

BONES FESTES A TOTHOM

vam votar a favor d’una declaració 
institucional en suport a les mesures 
a adoptar per a recuperar el Besòs 
després de l’incendi d’una empresa 
de Montornès, i també el nostre vot 
a favor de que La Llagosta s’adhereixi 
al Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel 
clima i l’energia.

Per últim desitgem que hagueu pas-
sat un bon nadal i una bona entrada 
d’any, i voldríem felicitar i agrair a to-
tes les entitats i persones del nostre 
poble que per aquestes dates nada-
lenques es solidaritzen i ajuden als 
que més ho necessiten, amb especial 
atenció als infants.

CULTURA

Desde  En Comú La Llagosta + Lla-
gosta, esperamos, que toda la ciuda-
danía tenga un buen inicio de Año y 
un mejor 2020.

Nosotros esperamos que éste 2020, a 
nivel político sea el año del entendi-
miento para poner las bases a aque-
llo que nos une y no lo que nos aleja. 
Con ello queremos instar al Equipo 
de Gobierno, a que en las decisiones 
que se hayan de adoptar nos tengan 
en cuenta, quizás ver las cosas desde 
otro prisma haga que se vean más 
opciones. 

Siempre hemos estado y estaremos 
al lado del Equipo de Gobierno en 
aquellas cuestiones que sean las más 
ventajosas para el pueblo de La Lla-
gosta, pero han de querer y solicitar 
nuestra colaboración, dado que sin 
ella, no se representa a la totalidad 

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

AÑO NUEVO... VIDA POLÍTICA NUEVA?

de nuestras ciudadanas y ciudada-
nos. La Llagosta necesita una nueva 
visión urbanística y un replantea-
miento industrial que atraiga a em-
presas a nuestro desértico polígono, 
una revisión de la gestión de los ser-
vicios públicos, para que sean eso, 
públicos, comenzando por la Gestión 
del Agua. 

Mayor transparencia, evitando el 
abuso de Plenos Extraordinarios en 
cuestiones tan importantes como 
Ordenanzas y Presupuestos. ¿Cam-
biaremos algún día el ROM para per-
mitir la participación ciudadana en 
estos Plenos?

En este 2020, ¿Tendremos Vida Po-
lítica Nueva? ¿Cúal es el color de la 
esperanza?
El Verde.

CULTURA
Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

Aquesta formació no ha facilitat en 
aquesta ocasió cap article. 



JUDO

Kaisan Molina, 
bronze a la 
Supercopa

El judoka en edat cadet Kai-
san Molina, de l’AE Karate-
Judo la Llagosta, va guanyar 
una medalla de bronze a la 
Supercopa de Catalunya de 
judo júnior, que va tenir lloc 
el 14 de desembre al Pavelló 
Llars Mundet de Barcelona.
El lluitador del club llagos-
tenc va participar en la ca-
tegoria de menys de 81 kg. 
“Vam decidir participar 
com si fos un entrenament, 
tot i ser una categoria supe-
rior, i va anar molt bé. Fins 
i tot ara podria accedir al 
Campio nat d’Espanya jú-
nior, però primer hi ha la 
fase sector”, ha explicat un 
dels seus entrenadors a l’AE 
Karate-Judo la Llagosta, Ser-
gi Pons. A la Supercopa de 
Catalunya també van par-
ticipar dues lluitadores del 
club llagostenc en edat ca-
det. Naiara González va as-
solir un cinquè lloc i Andrea 
Lara no va poder lluitar per 
les medalles.
D’altra banda, dos esportis-
tes de l’AE Karate-Judo de 
la Llagosta van participar el 
7 de desembre a la Copa Es-
panya cadet de judo, que es 
va disputar a Pamplona. En 
la categoria de menys de 81 
quilos, Kaisan Molina va ser 
cinquè. En menys de 57 qui-
los, Naiara González no va 
superar el seu combat i tam-
poc no va entrar a la repesca.  
- José Luis Rodríguez

FUTBOL SALA      LES LLAGOSTENQUES VAN SER ELIMINADES DE LA COPA DE LA REINA PEL BILBO (1-4)

El Club Deportivo La Concòr-
dia va resoldre el darrer par-
tit del 2019 amb gols de Paula 
Jiménez (2), Sandra, Sonia i 
Júlia. Gràcies a aquest triomf, 
les de la nostra localitat s’han 
situat en setena posició amb 
20 punts. 

Dimecres, amb aquesta edi-
ció del 08centvint ja tancada, 
havien de disputar un partit 
ajornat el Ripollet i el Club 
Natació Caldes que podria fer 
variar la classificació ja que el 
conjunt del Vallès Occidental 
està a només dos punts de les 
llagostenques.
El proper rival de la Concòr-
dia, el Cervera, és novè amb 18 
punts i ve d’empatar a dos gols 
a casa contra el Castelldefels. 
Una de les porteres de la Con-
còrdia, Júlia Sanz, va acon-
seguir el 29 de desembre 
classificar-se amb la selecció 
catalana sub-16 per disputar la 

Júlia Sanz es classifica 
per disputar la fase 
final del Campionat 
d’Espanya

fase final del Campionat d’Es-
panya, que tindrà lloc al febrer 
a Madrid. Per aconseguir el 
passi, Catalunya va derrotar 
Andalusia per 2 a 0 i Navarra 
per 7 a 1. 

Copa de la Reina
El Club Deportivo La Concòr-
dia va perdre el 6 de desembre 
contra el Bilbo per 1 a 4 i va 
quedar eliminat de la Copa 
de la Reina. La Concòrdia, 
que participava per primera 
vegada en la seva història en 
aquesta competició, va obrir el 
marcador quan encara no ha-
vien passat dos minuts de joc. 
Una bona jugada de Sonia va 
acabar amb l’1 a 0. La felicitat 
de les llagostenques va durar 
poc, ja que al següent minut el 
Bilbo va aconseguir empatar 
el partit.
Les locals van continuar ata-
cant, però van ser les visitants 
les que van marcar i van mar-
xar al descans amb avantatge. 
A la segona part, tot i que la 
Concòrdia va tenir ocasions, 
van ser les visitants les que 
van sentenciar amb els gols 
que van fer als minuts set i 
onze. - J. Cinta s / X. Herrero

Una acció del partit de la Copa de la Reina.

La Concòrdia va empatar (2-2) contra el Castelló.

El primer equip del FS Unión 
Llagostense jugarà aquesta 
jornada al terreny de joc del 
Gelida Industrial. El conjunt 
llagostenc és desè a la lliga Na-
cional amb 11 punts. El Gelida 
Industrial és el cuer amb set 
punts. 
El FS Unión Llagostense es va 
acomiadar de l’any 2019 amb 
una victòria per 5 a 4 contra 
el Bigues. L’equip llagostenc 
es va imposar gràcies al gol 
que va marcar al darrer segon 

Edgar i li va donar una ale-
gria a la seva afició. Els de la 
nostra localitat havie n comen-
çat molt malament el partit i, 
al minut 9, ja perdien per 0 a 
3. Mica en mica, el FS Unión 
Llagostense va jugar millor i 
Gerard va fer l’1 a 3 al minut 
15. Dos minuts després, Fe-
lipe va xutar molt fort des de 
lluny i la pilota es va estave-
llar contra el pal. Al minut 4 
de la segona part, Edgar va fer 
el 2 a 3. Els dos equips van te-

FUTBOL SALA

Edgar disputa una pilota a un jugador del Bigues.

nir ocasion s, però van ser els 
visitants els que van marcar 
al minut 8. Gerard va xutar 
contra el pal i, a falta de cinc 
minuts per al final, els locals 
van jugar amb porter-jugador. 
En la primera acció, Manel va 
marcar el 3 a 4 i, poc després, 
Gerard va empatar. El darrer 
minut va ser  molt vibrant. 
Alberto, amb dues molt bo-
nes intervencion s, va salvar al 
seu equip i en la darrera acció 
Edgar va fer el 5 a 4. - J. Cintas
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La llagostenca Nadia Valero 
s’ha proclamat aquesta tem-
porada campiona de la Copa 
de Catalunya per conjunts 
amb el Club de Gimnàsti-
ca Rítmica de Cerdanyola. 
L’equip de Valero, que com-
peteix en categoria infantil 
nivell V/VI, va ser primer en 

Nadia Valero, campiona 
de la Copa de Catalunya 
de gimnàstica rítmica

GIMNÀSTICA RÍTMICA

la modalitat de mans lliures i 
en la d’aparells de tres pilotes 
i dues cordes. Després de tres 
fases preliminars, realitzades 
als mesos de setembre i octu-
bre, es van classificar per a la 
final els vuit millors conjunts 
de Catalunya. La final es va 
disputar a Manresa. - J.C.

Nadia Valero.

El llagostenc Antonio García 
Robledo va organitzar el 23 
de desembre una nova edició 
de l’Handball Day. En aquesta 
ocasió, l’activitat va comptar 
amb 128 participants, dirigits 
per 15 entrenadors, entre els 
quals hi havia el mateix An-
tonio García i jugadors del 
Balonmano Granollers, com 
els germans Mamadou i Kaba 
Gassama i Borja Lancina. 
Durant tota la jornada, els 
infants i joves, arribats a la 
Llagosta des de diverses po-
blacions catalanes, van gaudir 
de diferents entrenaments al 
Poliesportiu Antonio García 
Robledo.
“Aquest any, hem assolit un 
rècord de participants i això 
ens dóna molta força per con-
tinuar amb aquesta activitat 

L’Handball Day va aplegar 128 
participants i 15 entrenadors

HANDBOL    ANTONIO GARCÍA ROBLEDO ES MOSTRA MOLT SATISFET AMB L’ACTIVITAT

de promoció de l’handbol a 
la Llagosta”, va explicar An-
tonio García. 
L’esportista llagostenc està 
molt content amb la seva 
temporada al Nantes: “estem 
segons a la lliga i classifi-

Antonio García, amb alguns dels participants a l’Handball Day.

cats per a la fase de grups a 
la Copa EHF”. “L’oferta del 
Nantes em va arribar per 
sorpresa, però estic gaudint 
molt; la lliga francesa és una 
de les més fortes del món”, va 
afegir García. - X. Herrero

FUTBOL SALA

Sergio Gómez 
torna a la lliga 
francesa
Sergio Gómez ha tornat a 
la lliga francesa després de 
fitxar a mitjans del mes de 
novembre pel Toulouse, un 
conjunt que milita a la Pri-
mera Divisió de futbol sala 
a França. El llagostenc ja ju-
gava la temporada passada a 
la lliga francesa amb el Tou-
lon, però, a l’estiu, va canvia r 
d’equip per incorporar-se a 
l’IFK Uddevalla Futsal de 
Suècia.
Segons ha informat Sergio 
Gómez a les seves xarxes 
socials, ha tornat a França 
per problemes amb el seu 
contracte amb l’equip suec. 
“He tingut molts problemes 
amb el contracte per part de 
l’IFK Uddevalla Futsal, que 
m’han fet obligar a prendre 
la decisió de marxar”, deia 
l’esportista llagostenc.
El Toulouse està situat a la 
zona baixa de la classificació. 
Gómez, vigent campió de la 
lliga francesa amb el Toulon, 
aportarà experiència al seu 
nou equip. - J.L.R.B. 
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El Complex Esportiu Muni-
cipal El Turó va acollir el 28 
de desembre el Torneig de 
Nadal de bàsquet organitzat 
pel Club Bàsquet La Llagosta 
2017. Els conjunts cadet i jú-
nior van disputar uns partits 
amistosos. També van jugar 
els infants de l’escola del club. 
L’equip cadet va inaugurar 

Una acció del partit del conjunt cadet.

la jornada amb una victòria 
contra el Mollet. Després, van 
jugar els infants de l’escola 
amb les AMPA dels col·legis 
Sagrada Família i Les Planes. 
El Torneig va finalitzar amb el 
partit que va disputar l’equip 
júnior contra el MIR de Mont-
cada i Reixac amb victòria del 
conjunt local. - J.C.

El conjunt sènior de l’Handbol 
Club Vallag jugarà el primer 
partit de l’any a la pista del 
Sant Esteve de Palautordera. 
L’equip entrenat per Javi Igle-
sias ocupa l’onzena posició al 
grup A de la Segona Catalana 
amb sis punts, mentre que el 
Sant Esteve és novè amb vuit. 

Els llagostencs sumen dos par-
tits guanyats, dos empats i set 
de perduts. En la darrera jor-
nada, el Vallag va perdre a la 
pista del cuer, el Vilamajor B, 
per 29 a 28. Abans, els llagos-
tencs havien derrotat el Ràpid 
de Cornellà per 34 a 27 i ha-
vien empatat (26-26) a la pista 

del GEiEG. El Vallag només 
supera tres equips a la classi-
ficació, la Salle Bonanova At-
lètic, que té també sis punts; i 
el Terrassa B i el Molins de Rei 
B, que són els cuers amb cinc 
punts. Tot just per sobre dels 
llagostencs, el Vilamajor B 
també té sis punts. - J. Cintas

El Complex Esportiu Mu-
nicipal El Turó va acollir el 
18 de desembre la primera 
jornada d’inclusió esporti-
va del curs 2019-2020 adre-
çada a estudiants de sisè de 
Primària de les escoles de la 
Llagosta. L’activitat va ser or-
ganitzada per l’Ajuntament, 
Basketball Team Building 
Values i Global Basket. Els 
alumnes de l’Escola Sagrada 
Família van participar el 18 

ESPORT ESCOLAR

Els alumnes de 6è de la Safa 
van participar en una jornada 
d’inclusió esportiva

de desembre en aquesta jor-
nada. El 22 de gener, serà el 
torn del Joan Maragall; el 12 
de febrer, de Les Planes; i el 29 
d’abril, de la Gilpe. 
Durant poc més de dues ho-
res, els infants van fer jocs 
amb cadires de rodes per tal 
de prendre consciència de la 
necessitat de jugar i viure ple-
gats amb persones que tenen 
capacitats diferents. Després, 
van disputar partits. - J.C.

FUTBOL

La Mataronesa, primer rival de 
l’any per al Viejas Glorias
El Club Deportivo Viejas 
Glorias jugarà dissabte a 
casa contra la Mataronesa el 
primer partit del 2020. Els 
llagostencs són penúltims 

al grup 1 de la Primera Divi-
sió amb només set punts. La 
situa ció de la Mataronesa és 
totalment diferent, ja que és  
tercera amb 23 punts. - J.C.

Els participants van fer jocs en cadires de roda.

El cuer Joventut 
Handbol visita
al penúltim
El sènior del Joventut Hand-
bol la Llagosta es desplaçarà 
el proper cap de setmana a la 
pista del Maresme Llavane-
res Atlètic. Es tracta del duel 
entre els dos darrers classifi-
cats  del grup A de la Tercera 
Catalana.
Els llagostencs són els cuers 
amb només dos punts. De 
moment, no han sumat cap 
victòria. En les onze jorna-
des que s’han disputat, han 
aconseguit dos empats i han 
encaixat nou derrotes. El 
darrer partit del 2019 el van 
perdre a la pista del Vendrell 
per 41 a 30.
El Maresme Llavaneres Atlè-
tic és el penúltim classificat 
amb tres punts i ve de caure 
contra el Ripollet per 22 a 
30.  Els llagostencs buscaran 
iniciar l’any amb bon peu su-
mant la primera victòria de 
la temporada en la seva lluita 
per sortir del pou de la classi-
ficació. - J.C.

El conjunt amateur del Club 
Esportiu la Llagosta jugarà 
diumenge al camp del Badia 
del Vallès B. Els llagostencs 
són tretzens al grup 12 de 
la Quarta Catalana amb 12 
punts, mentre que el seu pro-
per rival ocupa la setena posi-
ció amb 23. En el darrer partit, 
la Llagosta va guanyar per 5 a 
1 el Cercle Sabadellès 1856 B. 

Els gols els van marcar Felipe 
González (2), Domingo Ro-
mero, David Bernal i Alberto 
Joyera. Era la quarta victòria 
de la temporada per al conjunt 
llagostenc. El Badia del Vallès 
B va derrotar en la darrera 
jornada la Romànica B per un 
marcador de 2 gols a 3. 
D’altra banda, el CE la Llagos-
ta va celebrar dissabte un tor-

neig de futbol per fomentar la 
igualtat entre homes i dones. 
El campionat amistós va te-
nir lloc al Camp Municipal de 
Futbol Joan Gelabert. El tor-
neig estava adreçat als pares, 
mares, entrenadors i entrena-
dores del club perquè jugues-
sin partits amistosos arbitrats 
per esportistes del club. - J. 
Cintas / J.L. Rodríguez

FUTBOL
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Telèfons d’interès
Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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

i dt i dj, de 16 a 20 h)

Emergències  112

Bombers  112

Mossos d’Esquadra   112

Policia Local   93 574 08 08

CAP la Llagosta   93 574 98 10   

         Urgències   93 574 92 66

CatSalut Respon    061

Can Pelegrí   93 545 15 40

Biblioteca   93 545 15 41

Escola de Música  93 545 15 40

Ràdio la Llagosta   93 545 15 43

Casal d’Avis   93 574 27 46

Nou Casal   93 574 29 19

CEM El Turó   93 545 15 50

Centre Cultural   93 545 15 60

Deixalleria   93 544 85 81

Sorea (aigua)   93 574 27 68

Taxis  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 

08centvint  I Gener 2020

Gener

EXPOSICIÓ: “MENYS PLÀSTICS, 

MÉS VIDA”. 
Amb el suport de l’Agència Catalana 
de l’Aigua.
Del 13 al 23 de gener, de dilluns a 
divendres, de 9.30 a 12.30 h i de 16 
a 20 h. 
Centre de Formació d’Adults.

12 l diumenge
FESTIVAL NADAL LA ROOM. 

A les 16 h, a les 18 h i a les 20 h.
Centre Cultural.
Escola de Dansa La Room.

16 l dijous
EXPERIMENTACIÓ AMB TELES. 

Xerrada adreçada a famílies amb 
infants de 18 mesos a 3 anys. L’ac-
tivitat està limitada a un màxim de 
deu famílies.
De 17.30 a 18.45 h.
Can Pelegrí.
Grup de criança Som Tribu.

18 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL 

Amb la participació del Centro 
Cultural Andaluz Virgen de Gracia 

de Sabadell  i els quadres de ball 
de la Casa de Andalucía de la 
Llagosta, Algarabía, Azahar, Cristina 
i  Meritxell.
A les 19 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

19 l diumenge
SORTIDA GEGANTERA. 

Els gegants de la Llagosta 
participaran a la Trobada Gegantera 
de Sant Antoni de Vilamajor.
Colla Gegantera de la Llagosta. 

21 l dimarts
PASSEJADA GENT GRAN. Sortida 
al Prat de Llobregat. Cicle de passe-
jades per a la gent gran organitzat 
per l’Ajuntament de la Llagosta i la 
Diputació de Barcelona.
Tot el dia.
Inscripcions al Casal d’Avis. 

22 l dimecres
TALLER MASSATGE INFANTIL. 

El taller està adreçat a famílies amb 
nadons no caminants. Activitat limi-
tada a un màxim de deu famílies.
De 10.30 a 12 h.
Can Pelegrí.
Grup de criança Som Tribu.

25 l dissabte
CAMPIONAT DE CATALUNYA 

JUDO JÚNIOR. 

Durant tot el matí al Complex Es-
portiu Municipal El Turó.
Federació Catalana de Judo i Disci-
plines Associades i Associació Es-
portiva Karate-Judo la Llagosta.

30 l dijous
CONVERSA: 

QUÈ ÉS L’AUTOESTIMA? 

L’activitat està adreçada a les per-
sones adultes de les famílies. Es de-
mana assistir a la conversa sense els 
infants.
De 17.30 a 18.45 h.
Can Pelegrí.
Grup de criança Som Tribu.

Febrer

1 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. 

Amb el C. A. Comarca de Estepa, el 
P.C.R.A. el Perro Paterna, tots dos de 
Barcelona, i els quadres de ball de la 
Llagosta, Algarabía, Azahar, Cristina 
i  Meritxell.
A les 19 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

XARXES 
SOCIALS

MUNICIPALS
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Farmàcies 
de guàrdia

NADAL
Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)
CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)
CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)
VILA
11 de Setembre, 65
(93 024 37 39)

9 gener
VILA

10 - 16 gener
CARRERAS ARBAT 

17 - 23 gener
NADAL

24 - 30 gener
CALVO SÁNCHEZ

31 gener - 6 febrer
VILA

7 - 13 febrer
CARRERAS ARBAT 

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

Dimecres, dia 22

XERRADA TALLER.

Mindfulness, a càrrec de Noelia 
Pérez.
A les 16 h

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

Dimecres, dia 29

PRESENTACIÓ.

La segona dona i altres criatures 
ferides, recull de relats d’Anna 
Porquet Botey.
Amb la presència de l’autora.
A les 17 h

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

FEBRER

Dimecres, dia 5

CLUB DE LECTURA. 

El último regalo de Paulina 
Hoffmann, primera obra de 
Carmen Romero.
A les 16 h

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

TALLERS.

Les places als tallers són 
limitades. Cal inscriure’s a la 
mateixa Biblioteca.

TALLER CREATIU. 

Es treballarà teatre, poesia 
i narrativa simultàniament, 
impartint tècniques i 
coneixements a les persones 
participants perquè puguin 
plasmar les seves idees en noves 
creacions.  Els treballs resultants 
s’exposaran a la població en 
ocasions especials.
A càrrec de Conchi Fernández, 
dinamitzadora de la Biblioteca.
Tots els dimarts, de 18.30 a 20 h.
Des del 7 de gener.

GRUP DE CONVERSA EN 

CATALÀ. 

Per a persones interessades en 
practicar català. Coordinat per 
Conchi Fernández.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h.
A partir del 13 de gener.

GENER

Dimecres, dia 15

VIDEOFÒRUM. 

El hilo invisible, de Paul 
Thomas Anderson.
A les 16 h 

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

Dilluns, dia 20

ATRAPALLIBRES.

Trobada del jurat del Premi 
Atrapallibres. 
Activitats sobre el primer 
llibre llegit. 
De les 17.30 a les 19 h
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Fem Poble per Xavi Herrero

“Ara mateix estem 

en una etapa de 

transició”

Nou president de la Penya Blaugrana de la Llagosta. 
Llagostenc de 37 anys, enginyer i amant del Barça. 
Li agrada el pàdel i córrer. Baca és la cara visible 
de les set persones que s’han posat al capdavant 
de l’entitat amb l’objectiu d’organitzar activitats 
a la seva seu, situada a la plaça d’Anne Frank, que  
mobilitzin els culés de la nostra localitat.

Isaac Baca

Culé de tota la vida?

Culé de tota la vida, des 
de petit. El meu pare em 
va inculcar els colors verd i 
blancs, del Betis, però jo vaig 
tirar pel blaugrana. Al final ho 
va acceptar, ell també és una 
mica culé.

Què és el que et va impulsar 

a presidir aquest nou 

projecte?

Va ser una decisió que vam 
prendre entre set amics i 
em va tocar ser president 
perquè sóc soci del Barça, 
amb abonament al Camp 
Nou. Em vaig presentar 
com a president, per una 
qüestió pràctica, però és una 
figura més de la directiva, 
de l’organigrama de la 
Penya. Jo considero que tot 
l’equip és un en totes les 
decisions que prenem. El 
president és un més, has de 
fer un organigrama i posar 
uns càrrecs però ser o no 
president és una qüestió 
anecdòtica per a mi.

Qué us heu plantejat com  

a nova junta de la Penya 

Blaugrana?

El primer que volem és 

modernitzar una mica la 
Penya. Venim d’una antiga 
junta que eren més grans que 
nosaltres. Nosaltres som més 
joves i a nivell comunicatiu 
volíem estar més en sintonia 
amb els nous temps. Per 
això, uns dels primers passos 
ha estat tenir presència a les 
xarxes socials, hem obert una 
pàgina de Facebook, hem 
creat un perfil d’Instagram 
i també tenim el grup de 
Whatsapp.

A més, organitzeu noves 

activitats.

Sí, el primer esdeveniment 
que hem organitzat com a 
penya ha estat un tast de 
cerveses amb la participació 
de 30 socis, que va tenir molt 
bona acollida. A la propera 
reunió de la junta farem tot el 
calendari d’activitats del 2020. 

Una de les primeres coses 
que farem és un sorteig d’una 
samarreta de Messi, signada 
pel mateix Messi, entre totes 
les persones sòcies. La rifa es 
farà coincidint amb el derbi 
de Barcelona entre l’Espanyol 
i el Barça i realitzarem el 
sorteig com un acte previ a la 
celebració del partit.

Quin seria un dels principals 

objectius que us proposeu?

Volem ampliar la base social 
de la Penya. Ens hem trobat 
amb una massa social d’uns 
100 socis i, a poc a poc, ja 
anem incrementant aquesta 
quantitat. Aquest és l’objectiu 
més important.

A més, voleu socis que es 

vegin acollits i que es trobin 

amb una Penya activa.

Evidentment, aquesta és la 
idea principal. Ja hem parlat 
amb diversos socis, sobretot 
gent més jove, que agraeix 
aquest tipus d’actes que es 
van fent i que es doni més 
visibilitat a la Penya. Al poble 
hi ha molta gent que és molt 
culé i que li agrada venir a la 
Penya per veure el futbol amb 
la família blaugrana.

Com viviu els partits a la 

Penya?

Molt bé. Hem introduït una 
nova fórmula, que és que 
abans del partit fem una 
porra, simbòlica, d’un parell 
d’euros per participant, i la 
veritat és que té força èxit, la 
gent ve amb il·lusió, perquè 
veu el partit amb ganes i 
després, si es porten un premi, 
està bé, això alegra al soci.

En quin moment està la 

Penya ara?

Ara mateix estem en una 
etapa de transició. Venim 
d’una directiva que ha estat 
bastants anys; des d’aquí, 
volem agrair tot el que han 
fet, i que ha decidit donar el 
pas de dir fins aquí. Ens vam 
proposar tirar de l’entitat i 
ara intentem que la transició 
sigui el més ràpida possible 

i treballar per atraure més 
gent. Ara veiem a la gent 
amb il·lusió i tots, tant socis 
nous com socis antics, ho 
agafen amb bona actitud, ens 
agraeixen que fem aquest 
tipus de coses.

Com definiries l’actual 

junta?

Supertreballadora. Treba lla do-
ra i amb moltes ganes, això 
és fonamental per a mi. Tots 
aporten, tots donen la seva 
opinió i tot és constructiu. 
Gràcies a això i que tots volem 
aportar el nostre gra de 
sorra ens va molt bé, perquè 
aconseguim ser un únic equip 
en la mateixa direcció. 

El que sí que es veu a 

la Penya Blaugrana de 

la Llagosta és una gran 

diversitat de gent.

Sí, aquesta és la idea, la 
Penya Blaugrana, els colors 
blaugrana, no entenen 
d’edats, volem acollir tant els 
més petits com els més grans, 
ens agradaria que fossin socis 
els pares, les mares, els fills, els 
avis,... Tothom és benvingut 
a la Penya Blaugrana de la 
Llagosta.

“Al poble hi ha 
molta gent que 
és molt culé i li 
agrada venir a 
veure futbol”

“Ara veiem a la 
gent amb il·lusió, 
tant a socis nous 
com a socis 
antics”
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