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l’Ajuntament adscrit al procés 
de pressupostos participatius.
A les pàgines 4 i 5 d’aques-
ta edició del 08centvint hi ha 
una informació detallada de 
les 16 propostes finalistes.  

Dues són de cultura: la com-
pra d’un Tió gegant per donar 
un major impacte a l’activitat 
del cagatió, que cada Nadal 
se celebra a la nostra localitat 
(3.000 euros) i la instal·lació 
d’un escenari fix al Parc Po-
pular (30.000 euros).
De via pública, n’hi ha tres: la 
instal·lació de cendrers i con-
tenidors per a xiclets a diver-
sos espais públics (6.000 eu-
ros), la millora del passeig de 
Can Donadéu per potencia r 
el seu ús (24.000 euros) i la 
millora del carril-bici (15.000 

Oberta la votació de les 16 propostes 
dels pressupostos participatius
Les persones de més de 16 anys empadronades a 
la Llagosta poden votar fins al dia 16 de febrer les 
tres propostes que considerin més interessants del 
llistat finalista dels pressupostos participatius. Han 
passat el període de validació 16 idees, presentades 
per ciutadans a títol individual i entitats. Es pot votar 
en aquest procés per internet o a l’OAC (Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania).

D’entre les 16 propostes fi-
nalistes, cada persona en pot 
votar un màxim de tres. Ho 
pot fer per internet a la pàgina 
web www.llagosta.cat/parti-
cipa o, de forma presencial, a 
l’OAC, situada a la planta bai-
xa de l’edifici de l’Ajuntament 
de la plaça d’Antoni Baqué.
Per poder votar per internet es 
necessita un número de telè-
fon mòbil i el DNI. Per fer-ho 
a l’OAC, només cal presentar 
el DNI. 
Els projectes més votats per 
la ciutadania s’executaran 
durant l’exercici de 2020. El 
Consistori ha previst una par-
tida màxima de 30.000 euros 
en el marc dels pressupostos 
participatius, que, per prime-
ra vegada, es porten a terme a 
la Llagosta.
En un primer moment, es 
van presentar 44 propostes. 
D’aquestes, una va ser retira-
da per l’autor, quatre van ser 
unificades en una i 24 van 
ser descartades per diversos 
motius pel personal tècnic de 

euros). De medi ambient, n’hi 
ha altres tres: la col·locació 
d’un sistema de plaques so-
lars a l’edifici de Can Pelegrí 
(30.000 euros), la instal·lació 
de dos punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics (30.000 eu-
ros) i l’adquisició d’un punt de 
monitoratge de la qualitat de 
l’aire (18.000 euros).
Tres de les propostes finalis-
tes són de parcs i jardins: la 
creació de nous espais verds i 
arbres al poble (8.000 euros), 
l’ajardinament de la parcel·la 
inicial del camí de Can Do-
nadéu (5.000 euros) i la plan-
tació d’una olivera monu-
mental i magraners vells per 

Hi ha 16 propostes 
finalistes de les 44 que 
es van presentar en un 
primer moment substitui r la planta invasora 

plumero de la pampa (7.500 
euros). De l’àmbit de segure-
tat, n’hi ha dues: la instal·lació 
de càmeres de videovigilància 
a la masia de Can Baqué i al 
Parc Popular (17.000 euros) i 
la col·locació de quatre radars 
pedagògics (28.500 euros). En 
esports, hi ha dues propostes: 
la creació d’un parc de cal-
listènia per fer exercici a l’aire 
lliure (18.000 euros) i la refor-
ma integral de l’Skate Park 
(30.000 euros). Finalment, hi 
ha un projecte, emmarcat en 
el benestar animal, per digni-
ficar les colònie s de gats que hi 
ha al carrer (5.000 euros). 

El dia 28 de gener, el Saló de 
plens de l’Ajuntament va aco-
llir la presentació de les 16 
propostes finalistes amb l’as-
sistència de l’alcalde, Óscar 
Sierra; la regidora d’Econo-
mia, Conchi Jiménez; i el regi-
dor de Participació Ciutadana, 
Marc Ruiz. “Cal destacar la 
varietat de les propostes i la 
participació que hi ha hagut 
en aquesta fase de presenta-
ció de propostes”, va dir Ruiz. 
El regidor de Participació Ciu-
tadana va avançar que l’equip 
de govern valorarà si es poden 
dur a terme per altres meca-
nismes algunes de les propos-
tes descartades. - J. Cintas
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presencialment a l’OAC www.llagosta.cat/participa

RESUM DE LES PROPOSTES FINALISTES

Un poble sense burilles ni 
xiclets al terra 
Instal·lació de cendrers i 
contenidor s per a xiclets a 
diverse s places, parcs i carrers 
de la Llagosta amb l’objectiu 
de minimitzar aquest tipu s de 
residus que habitualment es tiren 
al terra. 
Proposat per:
Olivia Palomino Granados

Millora del passeig de Can 
Donadéu per potenciar el seu ús
Adequació del passeig de Can 
Donadéu amb neteja de l’entorn, 
plantació de nou arbrat i plante s 
aromàtiques autòctone s. Instal·la  -
ci      ó de rètols amb informa ci ó 
d’itineraris per la zona. 
Proposat per:
La Llagosta Més Activa

Parc Popular
Creació d’un espai al Parc 

cobert per desenvolupar les 
activitats que habitualment es 
fan al parc i que requereixen d’un 
escenari. Actualment es fa amb 
escenaris muntats per a l’ocasió. 
Proposat per:
Pablo Martín Vegas

Tió gegant
Adquisició d’un Tió gegant 
per donar major impacte a 
l’activitat del cagatió que es fa 
a la Llagost a tots els Nadals. El 
Tió gegant, de propietat muni-
cipal, serà utilitzat per l’entitat 
encarrega da de fer l’activitat.
Proposat per:
Daniel Pardo Fernández

Monitoratge de la qualitat de 
l’aire
Instal·lació d’un sistema de 
monitoratg e de la qualitat de 
l’aire a diferents punts de la 
Llagosta. Medició de gasos 
com: diòxid de nitrogen, ozó i 
partícule s PM10. Les dades es 
podran consultar en temps real.
Proposat per:
Josep Montoliu Llenas 

Plaques solars a Can Pelegrí
Instal·lació d’un sistema de 
plaques solars fotovoltaiques 

Pelegrí amb connexió a la xarxa 
elèctrica. 
Proposat per:
Daniel Pardo Fernández

Millora del carril bici
Millora del traçat i senyalitzaci ó 
del carril bici actual per dotar-l o 
de més seguretat, amb la 
possibili ta t d’establir un 
reglamen t per a biciclete s, 
patinet s i altres vehicle s de 
mobilita t personal.
Proposat per:
La Llagosta Més Activa

Punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics
Instal·lació en el municipi de dos 
punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics amb una potència de 22 
kw (càrrega semiràpida)
Proposat per:
Marc Romero Codina

VIA PÚBLICACULTURA

MEDI AMBIENTVIA PÚBLICA
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www.llagosta.cat/participa

Plantació d’una olivera 
monumenta l i magraners vells
Plantació d’una olivera 
monumen tal a la rotonda 
d’entrada al municipi (11 de 
Setembre) i magraners vells a la 
plaça de la Masia, en substitució 
de la planta invasora plumero de 
la pampa.
Proposat per:
La Llagosta Més Activa

carrer existents per assegura r 
que els animals estaran en 
condicions més sanes i segures. 
Es podrà controlar que no causin 
molèsties ni riscos per a la salut 
a la població humana o als felins 
domèstics.
Proposat per: Associació 
d’Animals i Plantes de la Llagosta 

Ajardinament de la parcel·la 
inicial del camí de Can Donadéu
Neteja i acondicionament de la 
parcel·la al costat de la rotonda 
de la riera Seca amb la plantació 
de nou arbrat i mobiliari urbà 
divers.
Proposat per:
La Llagosta Més Activa

Nous espais verds i arbres 
al poble
Creació d’espais verds 
(jardinere s), arranjament de 
parterre s i plantació de nou 
arbrat a diferents indrets del 
municipi.
Proposat per:
Roger Periañez San Nicolás

Reformar l’Skate Park
Es tracta de reformar 
íntegramen t l’espai actual de 
l’Stake Park amb la substituci ó 
de les rampes i elements per 
altre s de nous. Instal·lació 
de senyalització per a un ús 
adequa t.
Proposat per:
Sandra Jurado Montoro

Instal·lació de quatre radar s 
pedagògics a zones on 
habitualmen t els vehicles no 
respecten la velocitat màxima. 
Informen de la velocitat real 
del vehicle, la velocitat màxima 
autoritza da i avisen si es supera.
Proposat per:
Pablo Martín Vegas

Càmeres de videovigilància
Instal·lació de càmeres de video-
vigilància a l’entorn de la masia 
de Can Baqué i a determinades 
zones del Parc Popular com a 
mètode dissuasiu davant d’actes 
vandàlics o incívics.
Proposat per:
Jorge Amice Rico

0 €

Creació d’un parc de cal·listènia
Creació d’un parc de cal·listènia 
per entrenar i fer exercici amb el 
propi pes corporal a l’aire lliure. 
Amb aquests exercicis es pot 
desenvo lupar l’agilitat, la força 

Proposat per:
Juan José Jiménez, Víctor Ferrer, 
Jonathan León i Enric de Pablo

PARCS I JARDINS BENESTAR ANIMAL

SEGURETAT ESPORTS
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La Festa de Carnaval tindrà 
lloc el dia 22 de febrer
La Festa de Carnaval se ce-
lebrarà a la Llagosta el dia 22 
de febrer. Les persones inte-
ressades a participar al Con-
curs de disfresses que orga-
nitza l’Ajuntament es poden 
inscriure fins al 20 de febrer a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania, situada a la planta baixa 
de l’edifici del Consistori de 
la plaça d’Antoni Baqué. Les 
inscripcions s’han de fer els 
dimarts i dijous en horari de 
quatre a vuit de la tarda. 

Dues categories
El Concurs de disfresses s’es-
tructura a partir de dues cate-
gories, individual i comparsa. 
En la de comparses, s’han es-
tablert dues subcategories. La 
primera comptarà amb cinc 
premis i és per a comparses 
d’entre tres i quinze membres. 
La segona, també amb cinc 
premis, és per a grups formats 
d’entre 16 i 150 persones. 
Els participants a la categoria 
individual, amb un màxim 

SOCIETAT     HI HAURÀ DEU PREMIS PER A COMPARSES I DEU PER A DISFRESSES INDIVIDUALS

de dues persones, també re-
bran deu premis. La Festa de 
Carnaval començarà amb una 
cercavila pels  carrers de tota 
la ciutat, en la qual podran 
participar totes les persones 
disfressades i, especialment, 
les que s’hagin inscrit al Con-
curs de disfresses per tal que 
puguin ser valorades pel ju-
rat. El recorregut finalitzarà al 
CEM El Turó, on es farà el ball 

de Carnaval i el lliurament de 
premis.
El Carnaval infantil se cele-
brarà el 21 de febrer. Cada 
participant haurà de portar un 
instrument. Els infants hau-
ran d’anar acompanyats d’un 
adult. Una rua, que sortirà de 
la plaça d’Antoni Baqué a les 
17.20 hores, recorrerà diversos 
carrers. Posteriorment, es farà 
una festa al CEM El Turó.

Una comparsa del Carnaval del 2019.

Un grup de veïns i veïnes de la Llagosta van participar el 28 
de gener en una passejada per a la gent gran per la localitat del 
Prat de Llobregat. 

L’Ajuntament de la Llagosta 
obrirà el 10 de febrer el pe-
ríode de presentació de sol-
licituds per tal que les entitats 
locals puguin demanar les 
subvencions d’aquest any. Les 

Subvencions de 2020 per a entitats
associacions podran lliurar 
les instàncies per internet fins 
al 13 de març. Per optar a les 
subvencions s’ha d’entrar a la 
Seu electrònica de l’Ajunta-
ment, concretament a l’apar-

tat de tràmits i d’entitats i 
associacion s, on hi ha la docu-
mentació que s’ha d’adjuntar a 
la instància. S’han de justificar 
els ajuts municipals rebuts per 
a l’any 2019. - J.C.

SOCIETAT

SOCIETAT

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
desestimat el recurs d’apel-
lació que havia presentat 
l’empresa Geafe pels acords 
del Ple de l’Ajuntament de la 
Llagosta sobre el tancament 
definitiu del procés d’inter-
venció de la gestió i explo-
tació del Complex Esportiu 
Municipal El Turó. El TSJC 
també condemna a Geafe a 
pagar les costes processals. El 
24 d’octubre de 2016, la sala 
del contenciós administratiu 
ja va desestimar un primer 
recurs de Geafe.
Segons els acords adoptats 
pel Ple el 29 de maig de 2014 
i el 30 d’abril de 2015, l’Ajun-
tament de la Llagosta reclama 
uns 161.000 euros a Gea fe, 
que durant un temps es va 

encarregar de la gestió del 
CEM El Turó. Geafe pot pre-
sentar ara recurs de cassació, 
que hauria de resoldre el Tri-
bunal Suprem. Si no ho fa, el 
Consistori llagostenc podrà 
disposar de forma automàti-
ca de la quantitat reclamada 
a Geafe.
L’alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, s’ha mostrat “molt 
satisfet” amb la decisió del 
TSJC. “Continuarem defen-
sant els interessos dels veïns 
i de les veïnes de la Llagos-
ta”, ha afegit Sierra.
El TSJC encara ha de resol-
dre un altre recurs presentat 
per Geafe contra la decisió de 
l’Ajuntament de la Llagosta 
de resoldre el contracte de 
gestió i explotació del CEM 
El Turó. - J.C.

El TSJC desestima un 

contra l’Ajuntament
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Nova zona d’aparcament
al carrer de Joaquim Blume
Les obres per habilitar una 
quinzena de places d’apar-
cament al carrer de Joaquim 
Blume, entre les avingudes del 
Turó i de l’Onze de Setembre, 
van finalitzar el 15 de gener. 
La Brigada Municipal d’Obres 
es va encarregar de la senya-
lització horitzontal d’aquesta 
nova zona per estacionar.
Les obres van començar el 2 
de desembre i les ha executa-
des l’empresa Voracys Cons-
trucciones y Servicios amb un 
pressupost de 31.504,78 euros. 
Aquesta actuació ha estat su-
fragada amb una aportació de 
la Diputació de Barcelona.
Per habilitar la nova zona 
d’aparcament, s’ha hagut de 
modificar la vorera situada al 
costat de la plaça de Concep-

URBANISME      S’HI HAN HABILITAT UNA QUINZENA DE PLACES PER A VEHICLES

Vehicles estacionats en una part de la nova zona d’aparcament.

ción Arenal. Prèviament, la 
Brigada Municipal d’Obres es 
va encarregar de desplaçar els 

bancs de la zona. També va ser 
necessari replantar alguns ar-
bres. - J. Cintas

Els alumnes de quart de 
Primària de l’Escola Gilpe, 
acompanyats per alguns dels 
seus professors, van visitar 
el 20 de gener l’Ajuntament 
de la Llagosta. Els escolars 
van recórrer diverses depen-
dències municipals i, al final,  

van fer-li diferents pregun-
tes a l’alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra. L’11 de febrer, 
serà el torn dels estudiants de 
quart de l’Escola Sagrada Fa-
mília; el 16 de març, del Joan 
Maragall, i el 20 d’abril, de 
Les Planes. - J.C.

ENSENYAMENT

Comença una nova
edició de les visites
escolars a l’Ajuntament

Alumnes de quart de Primària de l’Escola Gilpe.

Per evitar que es trenquin les aixetes pel fred, l’Ajuntament ha  
tancat temporalment totes les fonts públiques, excepte la de la 
plaça d’Antoni Baqué. 

El Ple de l’Ajuntament de la 
Llagosta va aprovar el 30 de 
gener, amb el vot a favor de tots 
els grups municipals, una mo-
ció de suport al manteniment 
de diversos jutjats de violència 
sobre la dona. La proposta es 
va incloure a l’ordre del dia del 
ple amb caràcter d’urgència.
El Consistori es posiciona així 
en contra de la proposta del 

L’Ajuntament, en contra d’eliminar
jutjats de violència de gènere

Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya de suprimir al-
guns jutjats de violència de 
gènere, entre ells el de Mollet.
La regidora d’Igualtat, Mela-
nia Beltrán, va dir que el tan-
cament de jutjats “no facilita 
la tasca de denúncia i fa més 
vulnerables a les víctimes”.
El portaveu del grup muni-
cipal d’ERC, Xavier Cols, va 

indicar que “s’ha de mante-
nir un servei de proximitat”, 
mentre que la regidora de 
LLEC, Eva Miguel, va explicar 
que, en aquest cas, “no s’ha de 
donar cap pas enrere”. 
També es va aprovar la signa-
tura del conveni entre el Con-
sell Comarcal i l’Ajuntament 
per a la gestió i la prestació del 
servei d’ajuda a domicili. - J.C.

IGUALTAT
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Façana principal de la masia de Can Baqué.

Les obres de la primera fase de 
reforma de la històrica masia 
de Can Baqué estan pràcti-
cament acabades. La reha-
bilitació ha estat executada, 
per encàrrec de l’Ajuntament 
de la Llagosta, per l’empresa 
RÈCOP Restauracions Arqui-
tectòniques amb un pressu-
post d’uns 200.000 euros. 
La primera fase de remodela-
ció de Can Baqué ha consistit 
en la realització d’actuacions 
prèvies (neteja i desinfecció de 
l’interior de l’edifici); demo-
licions d’elements d’obra no 
aprofitables i desmuntatges i 
en la rehabilitació de façanes.

Procés participatiu
Per donar per acabada la pri-
mera fase, falta instal·lar uns 
elements per evitar que els 
coloms puguin malmetre la 
masia i el seu entorn. Aquests 
darrers dies s’ha fet una res-
tauració de la porta d’entrada 
a l’edifici.
Aquest any, l’Ajuntament or-
ganitzarà un procés participa-
tiu per tal que sigui la ciutada-
nia la que decideixi quins usos 
se li donaran a la masia. Des-
prés, es redactarà el projecte 

URBANISME     ES FARÀ UN PROCÉS PARTICIPATIU PER DECIDIR L’ÚS DE L’EQUIPAMENT

A punt d’acabar la primera 
reforma de Can Baqué

i s’executarà una única fase 
per acabar la reforma de Can 
Baqué. En un primer moment 
s’havia planejat fer la rehabi-
litació d’aquest edifici en tres 
fases, però finalment es rea-
litzarà la reforma en dues. La 
coberta i algunes actuacions 
de fusteria, previstes per a la 
primera fase, es faran més en-
davant per poder optimitzar 
millor els processos de la reha-
bilitació i fer una actuació que 
millori l’eficiència energètica 
de l’edifici. Al final de tot, es 
realitzarà l’últim tractament 

a la façana, que encara no té 
l’acabat definiu. “Estem con-
tents de com s’ha fet l’obra 
de la primera fase, que ha 
estat un primer pas per atu-
rar el deteriorament de Can 
Baqué”, ha explicat el regi-
dor d’Urbanisme, Marc Ruiz. 
“Ara arribarà el moment que 
la ciutadania decideixi sobre 
l’ús que se li ha de donar a 
aquest equipament amb l’as-
sessorament de personal tèc-
nic”, ha avançat Ruiz. La ma-
sia de Can Baqué és propie tat 
de l’Ajuntament. - J. Cintas

Una de les classes impartides a l’Escola Joan Maragall.

La Policia Local de la Llagosta 
ha impartit classes d’Educació 
Viària als alumnes de l’Escola 
Joan Maragall. L’agent Jaume 
Colom ha estat l’encarregat 
de donar les explicacions als 
estudiants. Les competències 
treballades han estat les se-
guents: valoració de la segu-
retat, la vulnerabilitat i el risc; 
atenció, interacció i adaptació 
a l’entorn; i gestió de la in-
fluència. De moment, ja han 
confirmat que també rebran 
classes d’aquesta temàtica els 
estudiants de l’Escola Sagrada 
Família. - J.C.

SEGURETAT VIÀRIA    EL JOAN MARAGALL HA ESTAT EL PRIMER A REBRE LES CLASSES

Curs de seguretat viària de
la Policia Local a estudiants
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El TSJC anul·la un nou pla 
urbanístic de Can Milans
La secció tercera de la Sala 
del contenciós administratiu 
del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
anul·lat la Modificació Pun-
tual del Pla General Metro-
polità en l’àmbit de Montcada 
Nord-Parc de la riera Seca, on 
es troba l’empresa Valentine, 
que havia estat impugnada 
per l’Ajuntament de la Llagos-
ta. La sentència dóna la raó al 
Consistori llagostenc, que, en-
tre d’altres qüestions, està en 
contra que el sector que ocupa 
Valentine passi a ser sòl indus-
trial i deixi de ser zona verda. 
La sentència no és ferma, ja 
que encara es podria presentar 
un recurs de cassació davant 
del Tribunal Suprem.

Impugnació
L’Ajuntament de la Llagosta va 
presentar un recurs contenciós 
administratiu contra l’acord 
del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat, 
Josep Rull, del 4 d’agost del 
2016 d’aprovació definitiva de 
la Modificació Puntual del Pla 
General Metropolità en l’àm-
bit de Montcada Nord-Parc de 
la riera Seca del municipi de 
Montcada i Reixac. Les parts 
demandades eren la Genera-
litat i l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac. Amb aquesta 
decisió, el Consistori de la 
Llagosta donava continuï tat a 
les accion s judicials anteriors 

URBANISME       L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA HAVIA PRESENTAT EL RECURS

que van fer que el Tribunal 
Suprem declarés nul·la la mo-
dificació del Pla General Me-
tropolità que requalificava la 
zona verda de Can Milans en 
zona industrial.
El TSJC estima el motiu d’im-
pugnació basat en la manca 
d’avaluació ambiental estra-
tègica de la modificació pun-
tual. També s’estima el motiu 
d’impugnació consistent en 
que la modificació puntual 
vulnera el Pla Territorial Par-
cial Metropolità de Barcelona 
de 20 d’abril de 2010 (jeràrqui-
cament superior) de manera 
àmplia. Segons la sentència, la 
modificació puntual aprovada 
per l’Ajuntament de Montcada 
contempla una previsió molt 
més reduïda del futur vial 
d’alta capacitat que creuaria la 
C-33, les línies d’AVE, la C-17 
i el sector de la riera Seca. En 

canvi, si recollís les determi-
nacions del Pla Parcial Metro-
polità, la zona verda del front 
de la riera Seca i l’àrea verda 
al costat de la C-17 quedarien 
desvirtuades per al seu ús.
En perdre valor funcional, 
social i ambiental les zones 
verdes descrites, decau el mo-
del d’ordenació proposat en la 
modificació puntual i fa in-
necessari abordar els restants 
motius d’impugnació.
L’alcalde, Óscar Sierra, ha afir-
mat que la sentència del TSJC 
és una “bona notícia per a la 
Llagosta”, tot i que ha recordat 
que encara hi pot haver recurs 
davant del Tribunal Suprem.
“La Justícia torna a donar la 
raó a l’Ajuntament de la Lla-
gosta, que sempre ha vetllat i 
vetllarà pels interessos de la 
ciutadania de la nostra loca-
litat”, ha indicat l’alcalde.

El 2019 es van aconseguir a 
la Llagosta 373 donacions de 
sang. L’any 2018 n’hi va ha-
ver 333 i el 2017, 318. L’any 
passat, 57 persones van do-
nar sang per primera vegada 
a la nostra localitat. El Banc 
de Sang va visitar la Llagosta 
dues vegades durant les festes 
nadalenques i no una, com 
era habitual. Les captacions 

es van fer el dimarts 31 de 
desembre, al matí, i el dijous 
2 de gener, a la tarda. El dia 
31 es van aconseguir 21 dona-
cions i un nou donant, men-
tre que el dia 2 el nombre de 
donacions va ser de 27 i tres 
nous donants. Amb la de de-
sembre, el Banc de Sang va fer 
a la Llagosta cinc captacions 
durant el 2019. - X.H.

SOLIDARITAT

El nombre de donacions 
es va incrementar a la 
Llagosta durant el 2019

Un moment de la captació realitzada a l’Escola Gilpe.

POLÍTICA

El Tanatori de Mollet del Va-
llès va acollir el 13 de gener 
la cerimònia de comiat d’An-
dreu Torcal, que va ser regi-
dor del Partit dels Socialistes 
a l’Ajuntament de la Llagosta 
durant els primers anys des-

prés de la recuperació de la 
democràcia. Torcal, que va 
morir el 10 de gener, també 
va ser president del Club Es-
portiu La Llagosta durant una 
dècada. Abans, havia estat di-
rectiu d’aquesta entitat. - J.C.

Mor Andreu Torcal, exregidor i 
expresident del CE La Llagosta

Els terrenys de Can Milans, amb l’empresa Valentine.
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Els gegants de la Llagosta.

La Colla Gegantera de la Lla-
gosta ha fet públic el calendari 
d’activitats per a aquest any 
2020. Entre les activitats pro-
gramades destaquen la Troba-
da Gegantera de la Llagosta al 
mes de març i les accions so-
lidàries contra el càncer i per 
la Marató de TV3. Els gegants 
de la nostra població visitaran 
aquest any vuit poblacions ca-
talanes.
El calendari es va iniciar al 
gener amb la 20a Trobada 
Gegantera de Sant Antoni de 
Vilamajor. Aquest mes de fe-
brer, els gegants aniran a Pa-
llejà; a l’abril visitaran Lliçà 
de Vall; al mes de juny faran 
dues sortides, a la Garriga i a 
Sant Pere de Torelló; al juliol 
aniran a la trobada de Cano-
velles; al setembre assistiran a 
la trobada del barri barceloní 
del Poblenou; i al novembre 
participaran a la Trobada del 
Vallès, que tindrà lloc a Mont-
cada i Reixac.
Pel que fa a les activitats que 
es desenvoluparan a la nostra 
localitat, la primera tindrà lloc 

CULTURA    L’ENTITAT VISITARÀ DURANT EL 2020 VUIT POBLACIONS CATALANES

Calendari d’activitats de 
l’any de la Colla Gegantera

el 29 de març i serà l’11a Tro-
bada Gegantera de la Llagos-
ta. La Colla Gegantera també 
tindrà presència a la Diada de 
Sant Jordi. Les següents cites 
locals seran la Cercavila de 
Festa Major, el 10 de setembre, 
i la Diada de Catalunya. El 
darrer trimestre de l’any serà 
el torn de les accions solidà-
ries, el 18 d’octubre contra el 
càncer i el 22 de novembre, la 
Zumba Gegant per la Marató. 

El president de la Colla Gegan-
tera de la Llagosta, Pablo Mar-
tín, ha indicat que “aquest és 
un any de continuïtat respec-
te als anys anteriors, man-
tenint les activitats que ja fa 
temps que organitzem”. Mar-
tín ha recordat que “totes les 
trobades en les quals parti-
cipem estan obertes a tota la 
població, qualsevol persona 
pot acompanyar als gegants 
de la Llagosta”. - Xavi Herrer o

La Murga va recaptar l’any 
passat 3.267,52 euros durant 
la campanya solidària so-
bre l’ELA (Esclerosi Lateral 
Amio tròfica). L’entitat lliurarà 
aquests diners a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron per a la in-
vestigació sobre l’ELA.
La Murga va organitzar l’any 
passat diverses activitats per 
recollir diners per a aquesta 
campanya solidària. L’entitat 
va aconseguir donatius du-
rant la Cercavila Canalla que 
va organitzar pels carrers de 
la Llagosta la nit del dia 5 de 
setembre. També hi va haver 
donacions durant els actes que 
va muntar durant la Festa Ma-
jor, com la Paella Popular, la 
Diada infantil, el Concurs de 

SOLIDARITAT     ELS DINERS ES DESTINARAN A L’HOSPITAL DE LA VALL D’HEBRON

La Murga recapta 3.267 euros 
per a la investigació de l’ELA

truites, la Murga tapa i el rom 
cremat de les havaneres. La 
campanya es va tancar amb la 

botifarrada que va muntar al 
Parc Popular el dia 15 de de-
sembre. - J. Cintas

La Murga tapa també va formar part de la campanya solidària.
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La Biblioteca de la Llagosta
Com va començar tot?
La Biblioteca de la Llagosta 
fou inaugurada el 3 de maig 
de 1972, ubicada al carrer de 
Santa Teresa, en un local cedit 
per la Caixa d’Estalvis de Sa-
badell.
L’any 1975 es comença a parlar 
de la necessitat de traslladar 
la Biblioteca. Onze anys més 
tard comencen a aparèixer 
queixes de la manca d’espai. 
85m2 eren insuficients per a 
una població que havia dupli-
cat el seu nombre d’habitants.
El 1990 es comencen a col-
locar els llibres sobre les taules 
dels lectors. Ja no poden que-
dar-se a llegir i s’emporten els 
llibres i revistes en préstec.
El 1991 es parla de traslladar la 
Biblioteca a l’edifici del Mer-
cat Municipal. El 1992, a l’an-
tic cinema de Montecarlo. Més 
tard, es proposa Can Baqué… 
i, finalment, es decideix tras-
lladar-la a Can Pelegrí.
El 31 de març de 1994 es tan-
quen les portes del local de la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell.
El 27 de maig del 1994 s’inau-
gura la nova seu de la Biblio-
teca al primer pis del centre 
d’equipaments culturals Can 
Pelegrí. 536m2 formats per un 
magatzem i tres sales diferen-
ciades per als lectors.

Activitats
A la Biblioteca es fan un munt 
d’activitats. Activitats que es 
fan més sovint: concursos, ex-
posicions, xerrades, col·loquis, 
conferències i taules rodones; 
concerts, cursets, l’hora del 
conte, visites, recitals de poe-
sia, guies de lectura, participa-
ció infantil, sortides al carrer, 
presentació de llibres i partici-
pació en els mitjans de comu-
nicació. Aquests són només 
uns exemples.

Serveis
La Biblioteca compta amb els 
següents serveis:

Servei de préstec
Servei d’informació
Reserva de documents
Consulta a sala
Servei de fotocòpies
Servei de wifi gratuït
Servei d’ordinadors

Un reportatge de  Clara Priego, 
alumna de tercer d’ESO de l’Institut Marina

Un espai on passar una estona tranquil·la i plena d’aprenentatge

Sala infantilSala infantil

Sala d’adultsSala d’adults

Can PelegríCan Pelegrí

Sala de publicacions 
periòdiques

Sala de publicacions 
periòdiques

Els menors de 14 anys disposen de 2.900 llibres i revistes per 
a infants. Els llibres estan agrupats segons el seu contingut 
i l’edat del lector.  Dins d’aquesta secció es troba la Secció 
de col·lecció local, per als interessats en la història de la po-
blació i de la comarca; i la secció d’audiovisuals, on hi ha 
vídeos, cassets i discos.

Destinada als majors de 15 anys. S’hi troben el 74% dels 
llibres totals de la Biblioteca.Hi ha novel·les de diferents gè-
neres i idiomes. La resta de llibres estan ordenats segons 
la matèria de que tracten. També hi ha atles, diccionaris i 
enciclopèdies, agrupats en una secció diferenciada.

Can Pelegrí, abans de ser un edifici cultural i juvenil, era 
una tapisseria. Es deia: Tapisseries Pelegrí.
Al primer pis, on està ara la Biblioteca, estaven les màqui-
nes de cosir. A la planta baixa, per on entrem ara a l’edifici, 
estava la zona de venda. Posaven totes les cadires, els sofàs o 
les butaques que estaven acabats/des.
Vaig parlar amb l’Antonia Borrego, una antiga treballadora 
de la tapisseria, i em va explicar que a l’últim pis estava la 
casa del senyor Pelegrí i tenia un munt de plantes, ocells i 
llibres.

La biblioteca rep periòdicament un centenar de revistes, 
que tracten diversos temes; i cinc diaris: La Vanguardia, El 
Periódico, El 9 Nou, AVUI i El País.

SECCIONS

Els alumnes de Llengua Catalana de tercer d’ESO de l’Institut 
Marina han treballat els textos periodístics i aquest és un 
dels reportatges seleccionats. El document original ha estat 
adaptat per publicar-lo al 08centvint.
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Què tal l’experiència com 
a regidora en el seu primer 
mandat?
Molt enriquidora, perquè mai 
havia fet res semblant. Estic 
aprenent molt i intentant cap-
tar tot el que puc, com una es-
ponja, per després poder oferir 
i donar tot el que pugui en les 
meves responsabilitats.

Des de quan es dedica a la po-
lítica?
Vaig començar a militar al 
PSC fa un parell d’anys, però 
així tant activament, des de les 
eleccions. 

I per què es va decidir a donar 
el pas a la política? 
La veritat és que sempre m’ha 
interessat, però mai m’havia 
decidit. Com va ser una època 
de molta exaltació política vaig 

voler decantar-me per l’opció 
que encaixava més en la meva 
forma de veure les coses.

De la Llagosta, que és el que 
més li agrada?
Que és un poble molt actiu, 
que hi ha molta vida, moltes 
activitats de tot tipus, la gent 
està viva, es nota. Com a po-
ble, el fet de ser petit fa que hi 
hagi una bona connexió. 

Té algun lloc preferit?
Sí, jo vaig venir a la Llagos-
ta amb 7 anys, a l’avinguda 
de l’Onze de Setembre, el que 
abans era la carretera i després 

es va convertir en una rambla, 
i he vist com ha crescut com a 
lloc de trobada, de gent gran, 
de joves. Continuo vivint al 
mateix carrer i m’agrada sortir 
al balcó i veure el passeig.

Hi alguna cosa que li agrada-
ria canviar?
Canviar no, millorar. Sobre-
tot la situació de la gent que hi 
ha a l’atur i famílies que estan 
passant problemes econòmics 
i això és el més important. 
També ens trobem amb ac-
cions incíviques de gent que 
no recull les defecacions dels 
gossos o que no recicla ade-
quadament. En un altre nivell 
m’agradarien més habitatges, 
residències per a gent gran,... 
M’agradaria contribuir com 
pugui per millorar tot això. - 
Xavi Herrero

“La Llagosta és un poble 
molt actiu; hi ha molta vida”

“Estic aprenent molt 
i intentant captar tot 
el que puc”

Isabel
Rodríguez

57 anys. 
De professió, química. 
Li agrada sortir a la 
muntanya, llegir i anar 
al cinema.(PSC)
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L’ENTITATLA VEU DEL POBLE
Per què es va fer soci de la 
Peña Madridista? 

JOSÉ CASTILLO JUAN CABRERA

MATEO PONCE VICENTE VILLOLDO

M. ÁNGEL SÁNCHEZ ANTONIO GÓMEZ

AMPA DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL

FITXA

TREBALLANT PER LA QUALITAT EDUCATIVA

Nombre de socis: Unes 300 famílies
Xarxes socials: Facebook
Correu electrònic: ampajmaragall@gmail.com
Seu social: Passeig del Pintor Sert, 1-9. 
Divendres, de 16.30 a 17.30 h

colar diària. L’entitat gestio-
na el menjador escolar, que 
és des de fa uns anys un dels 
serveis del que se senten més 
contentes les responsables 
de l’AMPA, ja que en els dar-
rers temps ha passat d’una 
mitjana de 60 usuaris a més 
de 160. Pel que fa al servei 
d’acolida només funciona al 
matí, de 8 a 9 h.

Al llarg del curs, l’AMPA del 
Maragall ofereix una àmplia 
programació d’activitats ex-
traescolars, com ara judo, 
hip hop, el taller de clown, 
anglès, robòtica o multies-
port. A més d’aquestes pro-
postes que es desenvolupen 
a la tarda, a la sortida de les 
classes, al migdia també ofe-
reixen els serveis de l’escola 
d’anglès Kid&Us.

L’entitat té molt presents 
algunes dates especials al 
calendari escolar. L’AMPA 
participa amb una carros-

La implicació de les famílies 
en la vida escolar dels seus 
fills i filles és un dels princi-
pals objectius de l’AMPA de 
l’Escola Joan Maragall. Amb 
aquesta intenció, l’entitat, 
que aplega pràcticament a 
totes les famílies dels alum-
nes del centre, organitza tot 
un seguit d’activitats durant 
el curs, a més de gestionar el 
servei d’acollida i el de men-
jador.

La seva història és llarga, ja 
que va començar quan l’es-
cola es deia Carrero Blanco 
i estava ubicada al seu antic 
edifici, on ara estan el Cen-
tre de Formació d’Adults i 
les oficines administratives 
de l’Ajuntament. L’any 1981, 
el centre va passar a denomi-
nar-se Joan Maragall, i tam-
bé ho va fer l’AMPA, o, com 
es deien en aquella època, 
APA, Associacions de Pares 
d’Alumnes. A finals dels 80 
del segle passat, l’AMPA va 
impulsar el casal dels dissab-
tes, que va organitzar l’Es-
plai Dijoc. 

Ja traslladats al nou centre 
del passeig del Pintor Sert, 
l’AMPA de l’Escola Joan Ma-
ragall continua amb la seva 
tasca de suport a la vida es-

sa pròpia a la Cavalcada de 
Reis i, abans de les festes de 
Nadal, convida el patge reial 
a recollir les cartes dels in-
fants. Per Carnaval ofereix 
una xocolatada als infants, 
per Tots Sants fa la castanya-
da i a final de curs organitza 
una festa, que cada vegada 
té més presència al centre i 
a la nostra població. Les ac-
tuals membres de la junta de 
l’entitat s’estan plantejant 
organitzar també alguna ac-
tivitat al voltant de Sant Jo-
sep per donar la benvinguda 
a la primavera, una festa que 
estarà oberta al poble. 

Una altra de les tasques que 
assumeix l’AMPA de l’Esco-
la Joan Maragall és la col-
laboració per dotar al centre 
d’infraestructures necessà-
ries per al millor funciona-
ment de les aules, com ara 
ordinadors, tablets o l’ad-
quisició de pissarres electrò-
niques. - Xavi Herrero

08centvint  I Febrer 2020
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Cs
 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

24 de febrer de 1985. Referèndum local sobre l’OTAN

El 30 de maig de 1982, Espanya es va adherir a l’OTAN (Organització 
del Tractat de l’Atlàntic Nord) amb l’objectiu de defensa mútua en cas 
d’agresió armada contra qualsevol dels membres del Tractat. 
L’equip de govern municipal va decidir portar a terme un referèndum 
local sobre l’OTAN.
Així, el dia 24 de febrer de 1985 es va fer amb la participació de 613 
veins i veïnes del municipi. El resultat va ser de 602 vots a favor de la 
sortida d’Espanya de l’OTAN i la resta, 11 vots, es van repartir entre 
blancs, nuls i a favor de la permanència.
Prèviament al referèndum, es va fer una campanya d’informació amb 
xerrades, debats i activitats diverses relacionades amb el tema.
La despesa final va ser de 101.680 pessetes (611,11 euros).

Font: Arxiu Municipal de la Llagosta
Font del text: Revista “El Ayuntamiento informa”, Boletín informativo 
del Ayuntamiento de La Llagosta, Maig 1985 

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. 

08centvint  I  Febrer 2020
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CULTURA

Los tiempos cambian y con ellos la 
forma de entender la política. Los y 
las socialistas creemos que las ad-
ministraciones deben de ser trans-
parentes, abiertas y próximas a la 
ciudadanía. En la anterior legislatura 
ya trabajamos para que esto fuese 
así, pero en esta nueva queremos 
que sea la pieza angular de nuestro 
mandato. 

En los últimos años, a nuestro ayun-
tamiento se le ha reconocido su 
buena labor en transparencia, con-
cediéndole el distinguido sello Info-
participa de la UAB que establece de 
forma objetiva el nivel de transpa-
rencia de los consistorios.

Por otro lado, en los próximos días 
finalizaremos el proceso de los pri-
meros presupuestos participativos 
de nuestro municipio, en los que 

Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés

UN AYUNTAMIENTO ABIERTO A LA CIUDADANÍA

los ciudadanos y las ciudadanas de 
La Llagosta acabarán decidiendo de 
una forma directa en qué gastar una 
parte del presupuesto municipal. 
Esta forma de participación de la ciu-
dadanía no va a ser una excepción, 
creemos que la gente tiene que po-
der decidir en los temas importantes 
del municipio, y es por ello que nos 
comprometimos a que así fuera, y 
empezaremos este año decidiendo 
entre todos y todas en que se con-
vertirá la Masia de Can Baqué.

Os animamos a votar en la última 
fase de los presupuestos participati-
vos, nosotros seguiremos trabajando 
como hasta ahora, a vuestro lado.

CULTURA
Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal

08centvint  I Febrer 2020

En el passat ple ordinari del mes de 
gener, ERC va votar a favor, conjun-
tament amb la resta de forces polí-
tiques del consistori, una moció en 
contra de la comarcalització dels 
jutjats de violència de gènere, ano-
menats VIDO, pretesa pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. En 
el cas del Vallès Oriental, això afecta-
ria al jutjat d’instrucció número 4 de 
Mollet que tancaria portes, llavors les 
víctimes de violència de gènere dels 
municipis propers a Mollet, inclòs La 
Llagosta, haurien d’adreçar-se als ju-
tjats de Granollers obligatòriament. 
Considerem que com més a 
prop millor és el servei. Allunyar 
l’administració de justícia o altres 
serveis bàsics d’atenció al ciutadà 
es contraproduent i no beneficia en 
absolut a la ciutadania, al contrari. 
Hem de pensar que el 2018, el jutjat 
número 4 de Mollet va portar uns 

NO AL TANCAMENT

200 casos de dones maltractades, 
per tant és molt necessari no traslla-
dar aquest i altres jutjats a les capi-
tals de comarca, perquè allunyariem 
de la ciutadania un servei bàsic i no 
només parlem de distàncies físiques, 
sinó també de familiaritat de la víc-
tima amb el seu context, de la òpti-
ma interacció amb els serveis socials 
municipals i els serveis d’atenció a la 
víctima que cal procurar en cada par-
tit judicial.
Per altra banda, creiem oportú que 
l’equip de govern prengui JA una 
resolució, després de 3 anys de prò-
rrogues, sobre el contracte de l’aigua 
amb SOREA i la remunicipalització 
de l’aigua, el poble de La Llagosta no 
és mereix esperar més.

CULTURA

Estos días nos hemos enterado de 
dos noticias favorables para la Lla-
gosta. Por un lado, el TSJC ha desesti-
mado el último recurso de la empre-
sa GEAFE contra la decisión acordada 
por el gobierno de ICV-EUiA, de in-
tervención y liquidación del servicio 
del CE el Turó. Y por otro, el TSJC 
anula la modificación urbanística de 
Montcada vinculada a la ubicación 
de la Valentine.
Celebramos estas dos noticias y re-
flexionamos sobre lo que tuvimos 
que vivir hace unos años por recla-
mar lo que era justo. Irresponsables, 
entre otras muchas cosas, nos llamó 
el PSC porque emprendimos una 
lucha contra GEAFE; aquella “empre-
sa amiga” que gestionaba el Turó. 
Ni siquiera votaron a favor cuando 
ICV-EUiA propuso la liquidación e, 
incluso, declararon a favor de la em-
presa y en contra de los intereses del 

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

EL TIEMPO PONE A CADA CUAL EN SU SITIO

Ayuntamiento en uno de los juicios Y 
no olvidamos como el PSC ocultó la 
primera sentencia favorable para la 
Llagosta del caso Valentine. No po-
dían enfrentarse a sus compañeros 
de partido en Montcada y en la Ge-
neralitat. Ha pasado mucho tiempo y 
hoy podemos celebrar que hubieron 
valientes que creyeron que sí se po-
día luchar por la Llagosta. Sin renco-
res y en positivo, ahora sabemos que 
todos juntos somos más fuertes.
Respecto a Valentine, debemos se-
guir luchando para obtener nuestra 
alternativa verde y sostenible por los 
daños causados
Y cómo la decisión sobre GEAFE pue-
de liberar una cantidad importante 
de dinero del ppto municipal, cree-
mos que lo más justo es reinvertirlo 
en las instalaciones deportivas. El 
Turó, el AGR, el Joan Gelabert se lo 
merecen.

CULTURA
Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

En la Comisión de Planificación y Te-
rritorio hemos solicitado la mejora 
de dos puntos de nuestra ciudad.
1º Tras la construcción y acondicio-
namiento de un conjunto de plazas 
de aparcamiento de uso público en 
la calle Joaquim Blume de la Plaza 
de Concepción Arenal frente al su-
permercado Esclat, y habiendo fina-
lizado las obras hemos visto que la 
zona de aparcamiento esta señaliza-
da con marcas viales de color blanco 
solamente y los vehículos que esta-
cionen ahí quedan fuera de la zona 
de seguridad de la acera, por lo cual 
hemos solicitado que las aceras sean 
ampliadas en las dos esquinas del 
aparcamiento cubriendo todo el ve-
hículo para evitar posibles acciden-
tes de circulación.   
2º La arquitectura urbana, cada vez 
más, está diseñada desde el prin-
cipio de accesibilidad universal. Es 

PLANIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

decir, garantizando que todas las 
personas puedan hacer uso inde-
pendientemente de sus característi-
cas en la movilidad como puede ser 
desplazarse con muletas o silla de 
ruedas, ir con un cochecito de bebé, 
un carrito de la compra, y un largo 
etcétera de posibilidades en una so-
ciedad diversa.
El hecho que es que en la calle Fede-
rico García Lorca cuando se cruza el 
paso a nivel hay un desnivel que su 
accesibilidad es difícil y más cuando 
la acera no tiene las medidas nece-
sarias y con obstáculos, siendo inac-
cesible para las personas con movili-
dad reducida.
Viendo que Renfe ha mejorado el 
paso de peatones en el paso a nivel, 
hemos solicitado que se mejore di-
cha infraestructura y aplicar el prin-
cipio de accesibilidad en la zona. 



PETANCA

Dos ascensos 
per al club de 
petanca

El sènior masculí i el femení 
del Club Petanca La Llagosta 
han aconseguit l’ascens a la 
Segona Catalana. El conjunt 
femení va certificar pujar 
de categoria unes setmanes  
abans de la finalització de 
la competició, mentre que el 
masculí es va assegurar l’as-
cens de forma matemàtica 
el 19 de gener a la pista de 
la Nova Lloreda després de 
guanyar per 3 a 13.
El sènior masculí es va asse-
gurar acabar la temporada 
entre els quatre primers del 
grup 1 de la Tercera Catalana 
quan faltava una jornada per 
acabar la competició. En un 
principi, l’ascens tan sols ha-
via de ser per als tres primers 
classificats, però una rees-
tructuració de la Federació 
Catalana de Petanca permet 
que els quatre primers pugin. 
“Al principi de la temporada 
l’objectiu del sènior masculí 
era fer una bona competi-
ció, però han anat passant 
jornades i amb aquesta re-
estructuració hem pogut 
certificar el quart lloc i un 
ascens històric”, ha explicat 
un dels directius del Club Pe-
tanca La Llagosta, Jona Ávila.
Per la seva part, el conjunt 
sènior femení del CP La Lla-
gosta va haver d’esperar a 
la darrera jornada per pro-
clamar-se campió de lliga al 
grup 2 de la Tercera Catala-
na. - José Luis Rodríguez

FUTBOL SALA      EL CONJUNT QUE ENTRENA JAVIER RUIZ ENCADENA SIS PARTITS SEGUITS SENSE PERDRE

El Club Deportivo La Concòrdia 
s’apropa a la zona de play-off d’ascens

El Club Deportivo La Con-
còrdia va guanyar dissabte el 
Ripollet per 3 a 1. El partit va 
ser molt disputat. Al minut 1, 
les llagostenques es van avan-
çar al marcador amb un gol de 
Sonia en un ràpid contracop. 
El Ripollet va dominar la pri-
mera part, però la Concòrdia 
va crear molt de perill en les 
contres.

La portera local Júlia va estar 
molt encertada. Al minut 12, 
Paula Pérez va xutar i entre la 
portera visitant i el travesser 
van evitar el gol. Poc després, 
les visitants van enviar un xut 
al pal. Al minut 14, va arribar 
l’empat.
A la segona part, va continuar 
la igualtat, però la Concòrdia 
va estar millor. Sonia va fer el 
2 a 1 i Naiara, el 3 a 1.
El proper cap de setmana, hi 
haurà jornada de descans. 
Després, les llagostenques vi-

L’equip llagostenc està cada vegada més a prop de les places que donaran dret a final de temporada a jugar 
el play-off d’ascens a la Primera Divisió espanyola. La Concòrdia ocupa la sisena posició amb 30 punts, a 
tres del darrer equip que ara mateix disputaria el play-off. El conjunt de la nostra localitat no ha perdut cap 
dels sis últims partits que ha jugat. El proper cap de setmana, hi haurà descans i després anirà a la pista de 
la Penya Esplugues B, que és el segon classificat.

L’entitat va lliurar a 
l’Ajuntament la copa de 
campió de lliga de la 
temporada passada

sitaran la pista de la Penya Es-
plugues, que ocupa la segona 
posició amb 38 punts.
El CD La Concòrdia va oferir 
el 24 de gener el títol de lliga 
a l’Ajuntament de la Llagosta. 
Al Saló de Plens, una delega-
ció del CD La Concòrdia, en-
capçalada pel president Anto-
nio Rubio, va lliurar el trofeu 
de campió de la temporada 
2018-2019 del grup 2 de la Se-
gona Divisió espanyola a l’al-
calde, Óscar Sierra, que estava 
acompanyat per altres dos re-
gidors de l’equip de govern lo-
cal, Jordi Jiménez i Fran Ruiz.
Durant l’acte, l’alcalde va des-
tacar la gesta esportiva de la 
Concòrdia com “la més im-
portant d’un equip del nostre 
municipi”.
El president de la Concòrdia 
va obsequiar l’alcalde amb un 
calendari del 2020 del CD La 
Concòrdia. “Oferim la copa 
de campions de la Segona 
Divisió a l’Ajuntament per-
què sempre ens ha fet cos-
tat. Estem encantats amb el 
suport de l’Ajuntament i de 
l’alcalde”, va destacar Rubio.  
- Juanjo Cinta s / José Luis 
Rodrígue z Beltrán

Naiara controla la pilota davant la pressió d’una jugadora visitant.

Llliurament a l’Ajuntament de la copa de campió de la lliga 2018-2019.

www.08centvint.catEsports 1708centvint  I  Febrer 2020 





www.08centvint.cat 19Esports 08centvint  I  Febrer 2020

La judoka Ainhoa Cortés, 
de l’Associació Esportiva 
Ka rate-Judo de la Llagosta, 
va aconseguir el 25 de ge-
ner la medalla de plata en el 
Campio nat de Catalunya de 
judo de la categoria júnior. 
Cortés va competir en menys 
de 78 quilos. Els altres judo-
kes locals, Kaisan Molina, 
Paula Bienvenido, Andrea 
Lara i Naiara González, van 
competir bé, però no van pu-

JUDO

Ainhoa Cortés, medalla de 
plata en el Campionat de
Catalunya júnior de judo

jar al podi. Tots els represen-
tants de l’AE Karate-Judo de 
la Llagosta en aquesta compe-
tició són cadets. El Complex 
Esportiu Municipal El Turó 
va acollir el Campionat de 
Catalunya de judo júnior amb 
la participació de més de 120 
judokes. La competició va ser 
organitzada per l’AE Karate-
Judo de la Llagosta i la Fede-
ració Catalana de Judo amb el 
suport de l’Ajuntament. - J.C.

JUDO

exemple de superació

L’esportista llagostenc Moisès 
Garcia, membre de l’Associa-
ció Esportiva Karate-Judo la 
Llagosta de 16 anys , va acon-
seguir al desembre la nota més 
alta en l’examen de cinturó 
negre de judo, tot i que com-
peteix amb només un braç. El 
jove, tot un exemple de supe-
ració, va néixer amb una mal-

formació al braç dret que li ha 
limitat la seva funcionalitat, 
tot i que l’ha superada amb 
esforç i pràctica esportiva. A 
l’examen de grau, que va te-
nir lloc al Pavelló de les Llars 
Mundet de Barcelona, Garcia 
va aconseguir la nota més alta 
dels 31 judokes que s’hi van 
presentar. - J.L.R.B.

El llagostenc Kaisan Molina (blau).

El sènior de l’Handbol Club 
Vallag va guanyar el cap de 
setmana passat per 28 a 32 a 
la pista de l’Aula. Els  de Javi 
Iglesias, situats a la zona bai-
xa de la classificació, van fer 
un partit molt seriós i van 
aconseguir una victòria molt 
important contra el quart 
classificat. El Vallag rebrà ara 
la visita del Fornells. Els de la 
nostra localitat són onzens al 
grup A de la Segona Catalana 
amb 10 punts, mentre que el 
seu proper rival és novè amb 

El sènior de l’Handbol Club Vallag 
guanya a la pista de l’Aula (28-32) 

11. Els llagostencs han gua-
nyat dos dels tres darrers par-
tits que han disputat.

Joventut Handbol
Max Boeck i Adri Gayán són 
la nova parella d’entrenadors 
del sènior masculí del Joven-
tut Handbol la Llagosta. Se-
gons ha informat el club, Luis 
Canalejas ha deixat de ser l’en-
trenador del conjunt llagos-
tenc per motius personals. Tot 
i la seva desvinculació amb el 
sènior, Canalejas continuarà 

com a tècnic de l’equip cadet. 
Boeck i Gayán compagina-
ran la direcció esportiva del 
primer equip amb les seves 
facetes de jugadors del mateix 
conjunt. El cap de setmana 
passat, el sènior del Joventut 
Handbol va perdre per 44 a 
14 a la pista del Ribes. Els lla-
gostencs són els cuers al grup 
A de la Tercera Catalana amb 
només dos punts i ara rebran 
la visita del Pau Casals, que és 
el novè classificat - J. Cintas / 
J.L. Rodríguez

HANDBOL  RELLEU A LA BANQUETA DEL PRIMER EQUIP DEL JOVENTUT HANDBOL

Ja es poden fer les inscripcions 
per participar a la 33a Cursa 
Popular Els 10 de la Llagosta, 
que se celebrarà el 5 d’abril. 
La principal novetat d’aquest 
any arriba de la mà del recor-
regut de 5 km, que esdevindrà 
el Campionat de Catalunya 
de 5 km en ruta. Les inscrip-
cions es poden fer al portal 
els10dela llagosta.com.
El fet de celebrar a la Llagos-
ta aquesta competició oficial 
posiciona el nostre municipi 
de forma important en el ca-
lendari de la Federació Cata-
lana d’Atletisme. A més, això 
suposa l’establiment de premis 
econòmics per als atletes gua-
nyadors, tant masculins com 
femenins. Al Campionat de 
Catalunya, els primers classi-
ficats s’enduran 300 euros; els 
segons, 200 i els tercers, 100.

Els preus de la inscripció
A la Cursa Popular de deu 
quilometres, els premis esta-
blerts són de 100, 50 i 30 euros 
respectivament. Tots els gua-
nyadors i els primers locals re-
bran un trofeu. A més, tots els 
participants rebran la bossa 
del corredor i podran consul-
tar el seu temps en una panta-
lla digital després de la cursa.
Com l’any passat, el preu de 
la inscripció variarà en funció 
de la data en la qual es faci. 

Oberta la inscripció per a la 
Cursa Popular de la Llagosta

ATLETISME    LA PROVA DE 5 KM SERÀ EL CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sortida de la Cursa de l’any passat.

Fins al 16 de febrer, el preu és 
de 13 euros per a la cursa de 
deu quilòmetres i de 9 per a 
la de cinc. Del 17 de febrer al 
15 de març, s’haurà de pagar 
un euro més, i del 16 de març 
al 2 d’abril, dos euros més. Els 
atletes federats tenen un euro 
de descompte, ja que tenen 
l’assegurança coberta per la 
Federació.
També hi haurà la possibilitat 
d’inscriure’s el mateix dia de la 
Cursa, sempre que no s’hagin 
apuntat abans 500 persones, 
que és el límit que s’ha marcat 
l’organització. En aquest dar-
rer cas, el preu és de 18 euros 
per a la de deu i 15 euros per a 
la de cinc.
Les curses per als atletes adults 
de cinc i deu quilòmetres co-
mençaran a les 10 del matí 

amb sortida i arribada al car-
rer de l’Estació, al costat del 
Centre de Formació de Perso-
nes Adultes. Els participants 
tindran a la seva disposició 
vestidors amb dutxes i servei 
de guarda-roba. Hi haurà avi-
tuallament als cinc quilòme-
tres i al punt d’arribada.
La inscripció per a les mi-
nicurses, al preu de quatre 
euros, es podran fer fins al 
2 d’abril al web de la cursa o 
presencialment al Forn de Pa 
Ribas, situa t a l’avinguda del 
Primer de Maig de la Llagos-
ta. Les minicurses donaran 
inici a les 9.15 hores. Hi haurà 
una prova de 400 metres, una 
de 1.000 metres i una altra 
de 1.500 metres, depenent de 
l’edat dels participants. - Xavi 
Herrero
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El conjunt amateur del Club 
Esportiu la Llagosta va caure 
el cap de setmana passat al 
camp del líder, el Sant Quirze 
del Vallès B, per 7 a 0. Al des-
cans, els de la nostra localitat 
ja perdien per 4 a 0. A la se-
gona part, van encaixar altres 
tres gols. 

El CE La Llagosta, golejat pel líder
La Llagosta estava en ratxa, ja 
que havia sumat tres victòries 
i un empat en les quatre dar-
reres jornades, però davant del 
líder no va poder fer res.
Els de la nostra localitat ocu-
pen l’onzena posició i ara re-
bran la visita de la Farga XXI, 
que és el tercer.

D’altra banda, el Viejas Gloria s 
va guanyar la jornada passada 
per 5 a 2 el Dosrius. És la ter-
cera victòria de la temporada 
per al conjunt llagostenc, que 
ocupa la penúltima posició. El 
seu proper rival serà el Carde-
deu, que és el darrer classifi-
cat. - J. Cintas

FUTBOL

Els estudiants de sisè de Pri-
mària de l’Escola Joan Ma-
ragall van participar el 22 de 
gener en una jornada d’in-
clusió esportiva. L’activitat 
va tenir lloc al Complex Es-
portiu Municipal El Turó i va 
ser organitzada per l’Ajunta-
ment, Basketball Team Buil-
ding Values i Global Basket. 

ESPORT ESCOLAR

Alumnat de l’Escola Joan
Maragall va participar en una 
jornada d’inclusió esportiva

Els infants van fer jocs amb 
cadires de rodes per tal de 
prendre consciència de la ne-
cessitat de jugar i viure plegats 
amb persones que tenen capa-
citats diferents. Més endavant, 
seran els alumnes de les esco-
les Les Planes i Gilpe els que 
participaran en aquesta jorna-
da d’inclusió. - J.C.

ATLETISME

Albert Caballero, campió
de Catalunya de cros
L’atleta llagostenc Albert Ca-
ballero, del Club Atlètic Mo-
llet, s’ha proclamat campió 
individual i per equips del 
Campionat de Catalunya de 
cros màster. La competició 
va reunir els millors atletes 
veterans de la modalitat el 

26 de gener a la 59a edició del 
Cros de Sant Sebastià, a Saba-
dell. El llagostenc va guanyar 
en la categoria individual de 
més de 45 anys amb un regis-
tre de 14 minuts i 55 segons. 
En equips, també va pujar a 
l’esglaó més alt del podi. 

Un dels responsables de la jornada dona explicacions a l’alumnat.

El primer equip del Fútbol 
Sala Unión Llagostense porta 
cinc jornades seguides sen-
se perdre i quatre victòries. 
Aquesta bona ratxa ha permès 
als llagostencs allunyar-se de 
la zona baixa de la classifica-
ció i situar-se en el sisè lloc a la 
categoria Nacional. Dissabte, 
el conjunt entrenat per David 
Díaz va guanyar per 2 a 1 el  
Ripoll. Els llagostencs van fer 
un gran partit contra el tercer 
classificat.
Durant la primera part, els dos 
equips van tenir ocasions, però 
el marcador no es va moure. A 
la segona part, va continuar la 
igualtat amb oportunitats per 
als dos equips. Alberto va es-
tar molt bé sota pals.
Al minut 12, Patxi va trans-
formar en el primer gol una 
bona combinació amb Soria. 
Poc després, el porter visitant 
va evitar el 2 a 0 en un xut de 
Felipe.

Quarta victòria seguida del primer 
equip del FS Unión Llagostense

FUTBOL SALA  ELS LLAGOSTENCS PUGEN A LA SISENA POSICIÓ A LA NACIONAL

Patxi intenta superar un jugador del Ripoll. 

Al minut 14, Soria va superar 
el porter, però un defensa va 
treure la pilota quan ja entra-
va. Tres minuts després, So-
ria va marcar. Marc va enviar 
un xut al travesser i el Ripoll 
va posar emoció fent el 2 a 1 
a falta de 53 segons. Els locals 
es van defensar bé i van sumar 
tres nous punts que els perme-
ten mantenir la bona ratxa.

Dissabte, els llagostencs re-
bran la visita del Teià Futbol 
Cinc, que és penúltim. 
D’altra banda, els dos sèniors 
del FS Unión Llagostense han 
passat a la segona ronda de la 
Copa. El primer equip jugarà 
contra el Centelles B i el segon, 
contra el Ciutat Granollers. 
L’eliminatòria es jugarà el 15 o 
16 de febrer. -  J. Cintas
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Telèfons d’interès
Ajuntament  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

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

i dt i dj, de 16 a 20 h)

Emergències  112

Bombers  112

Mossos d’Esquadra   112

Policia Local   93 574 08 08

CAP la Llagosta   93 574 98 10   

         Urgències   93 574 92 66

CatSalut Respon    061

Can Pelegrí   93 545 15 40

Biblioteca   93 545 15 41

Escola de Música  93 545 15 40

Ràdio la Llagosta   93 545 15 43

Casal d’Avis   93 574 27 46

Nou Casal   93 574 29 19

CEM El Turó   93 545 15 50

Centre Cultural   93 545 15 60

Deixalleria   93 544 85 81

Sorea (aigua)   93 574 27 68

Taxis  (dia)  93 560 33 63  

           (nit)  630 88 12 50 
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INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola concertada Gilpe. 
Divendres, 28 de febrer i 13 
de març, de 9.30 a 12.30 h i 
de 15.30 a 17.30 h.

Escola Joan Maragall. 
Divendres 6 de març, a les 
9.15 h i a les 15.15 h.

Escola Les Planes. 
Dimarts 17 de març, a les 9.30 
h i a les 15.15 h.

Escola SAFA.
Dimecres 18 de març, a les 
12.45 h i a les 16.45 h.

SECUNDÀRIA

Dimecres 18 de març, a les 18 h.

concerta t Balmes. 
Dimarts 17 de març, a les 17.45 h.

PRIMER CICLE INFANTIL

 
Dissabte 7 de març, d’11 a 
13 h.

PORTES OBERTES 

CENTRES ESCOLARS 

Febrer

INSCRIPCIONS A LA CURSA 

POPULAR DE LA LLAGOSTA.

A www.els10delallagosta.com. La 
cursa se celebrarà el diumenge 5 
d’abril. El mateix dia tindran lloc les 
minicurses. 
Més informació a la pàgina 19.

INSCRIPCIONS CURSOS DE 

CATALÀ.

Cursos en línia amb tutor. Nivells 
bàsic, elemental, intermedi i 
suficiència. Del 17 al 27 de febrer a 
l’Oficina de Català de la Llagosta o a 
www.parla.cat

8 l dissabte
PARADA SOLIDÀRIA. Venda de 
disfresses, detalls per als enamorats 
i artesania. Fons per al refugi de gats.
De 10 a 14 h, a l’avinguda de l’Onze 
de Setembre.
Animalets. 

9 l diumenge
SORTIDA GEGANTERA. Els 
gegants de la Llagosta aniràn a la 
Trobada Gegantera de Pallejà.
Colla Gegantera de la Llagosta. 

12 l dimecres
PASSEJADA GENT GRAN. Sortida 
pels voltants del nostre municipi. 
Inscripcions al Casal d’Avis. 

13 l dijous
TALLER “LA CAPSETA DE LA 

MÚSICA”. Com fer i mostrar una 
capseta de música a infants de 12 
mesos a 3 anys. (Aportació 2 euros) 
De 17.30 a 18.30 h, a Can Pelegrí.
Les places són limitades. Inscripció 
a hagamostribu3@gmail.com.
Som Tribu. 

15 l dissabte
FESTA DE SANT VALENTÍ. Festa 
i ball amb música en directe amb 
Maricel. Cal reserva prèvia trucant al 
telèfon 615 92 17 33 (Alicia). 
A les 21 h, al Centre Cultural.
La Llagosta Club de Ball.

19 l dimecres
TALLER “LA PANERA DELS 

TRESORS”. Per a nadons fins a 12 
mesos. (Aportació 2 euros) 
De 10.30 a 12 h, a Can Pelegrí.
Les places són limitades. Inscripció 
a hagamostribu3@gmail.com.
Som Tribu. 

27 l dijous
XERRADA “ACOMPANYAMENT 

LECTOR”. Per a famílies. Es demana 
no portar infants a l’activitat. 
(Aportació 3 euros per família)
De 18 a 19 h, a Can Pelegrí.
Les places són limitades. Inscripció 
a hagamostribu3@gmail.com.
Som Tribu. 

29 l dissabte
INTERCANVI CULTURAL. Amb 
la participació de la Peña Cultural 
Al Ándalus de Mataró, el Rincón 
Extremeño de Barcelona  i els 
quadres de ball de la Casa de 
Andalucía de la Llagosta.
A les 19 h, al Centre Cultural.
Casa de Andalucía.

Març

DIA INTERNACIONAL DE LES 

DONES. 

DONES ACTIVES.  Inici del 
programa d’acompanyament per a 
dones joves en recerca de feina. 
Dilluns 2, a les 15.15 h, a Can Pelegrí.

TALLER.  Les dones fem xarxa.
Dijous 5, a les 16.30 h, a Can Pelegrí.
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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, 59
(93 024 37 39)

6 febrer
VILA

7 - 13 febrer
CARRERAS ARBAT 

14 - 20 febrer
NADAL

21 - 27 febrer
CALVO SÁNCHEZ

28 febrer - 5 març
VILA

6 - 12 març
CARRERAS ARBAT 

CARNAVAL INFANTIL 

MUSICAL

Divendres 21 de febrer
17 h Trobada a la plaça 
d’Antoni Baqué.
17.20 h Rua infantil.
18 h Gran festa al CEM El 
Turó.  
Animació a càrrec de la 
Bandarra Street Orquestra, la 
Xaranga dels 60, la Carpa i DJ 
AMS. Es convida a tothom a 
portar un instrument musical 
durant la rua. 
(Els infants han d’anar 
acompanya ts d’adults)

CARNAVAL

Dissabte 22 de febrer
17 h Trobada a la plaça 
d’Antoni Baqué.
17.20 h Inici de la cercavila.
19 h Ball de disfresses amb 
disco mòbil al CEM El Turó.
20 h Lliurament de premis 
del Concurs de disfresses.

CARNAVAL 2020 ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

FEBRER

DIA INTERNACIONAL DE LES 

DONES

Concurs de microrelats.

El mite de la “superwoman”. Del 
treball invisible i no remunerat, 
al treball visible i precari. La 
trampa de les dobles i triples 
jornades. 
Presentació de treballs del 10 
al 21 de febrer.  
Bases, a la Biblioteca.

Dimecres, dia 12

VIDEOFÒRUM. 

La favorita, del director Yorgos 
Lanthimos.
A les 16 h 

L’HORA DEL CONTE. 
A les 18.30 h

Dimecres, dia 19

TALLER DE RECICLATGE.

Fem una bossa amb una 
samarreta vella.

A càrrec de les agents cíviques 
de l’Ajuntament.
A les 17 h

L’HORA DEL CONTE. 
A les 18.30 h

Dimecres, dia 26

PRESENTACIÓ.

Suspiros en el recuerdo, de Carles 
Casado. Amb la presència de 
l’autor.
A les 17 h

L’HORA DEL CONTE.
A les 18.30 h

MARÇ

Dimecres, dia 4

CLUB DE LECTURA. 

La trenza, de Laetitia Colombani.
A les 16 h

L’HORA DEL CONTE.
Contes per la igualtat.
A les 18.30 h

TALLERS.

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

TALLER CREATIU. 

Es treballa 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.

GRUP DE CONVERSA EN 

CATALÀ. 

Per a persones interessades a 
practicar el català. Coordinat per 
Conchi Fernández.
Tots els dilluns, de 17 a 18 h.
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

“La Peña Madridista 

va néixer amb

el 5 a 0 al Barça”

Madridista de la Llagosta des del març del 2019. 

Antonio Rubio

Com s’aconsegueix arribar 

al quart de segle?

Treballant moltíssim i aportant 
moltes coses els socis i sòcies, 
i, sobretot, lluitant en favor 
de la penya. Hi ha hagut un 
total de set presidents al llarg 
dels 25 anys, és a dir, que cap 
s’ha volgut quedar al mandat 
molts anys, perquè això no 
seria bo. Cal remarcar que ser 
president és difícil, perquè hi 
ha molt treball darrere. 

Tot i ser soci fundador, és 

la primera vegada que és 

president...

Sóc soci fundador i, des de 
sempre, he treballat per la 
penya, independentment si 
he estat a la junta o no. Mai 
havia estat de president i 
tampoc volia. Crec que amb 
la meva edat no hauria de ser 
president perquè en aquests 
nous temps haurien de ser els 
joves de la Peña Madridista 
els que agafessin el timó. Tot i 
que enguany és un any del tot 
especial i em van dir si volia 
ser president i vaig acceptar. 

Quines activitats teniu 

programades?

Ja estem treballant en totes 

les activitats, que començaran 
a partir del mes de març. 
Farem una sortida a Madrid 
per visitar les instal·lacions 
del Real Madrid i veure un 
partit de futbol. Tot i que al 
juliol es concentrarà el gruix 
de les activitats. El 4 de juliol 
farem el Dia del soci amb 
partits de futbol, de dòmino, 
de futbolí... i, a la nit, farem un 
piscolabis amb tots els socis 
i sòcies. A més, el 10 de juliol 
farem al Centre Cultural un 
sopar oficial del 25è aniversari 
i intentarem portar autoritats 
del Real Madrid i locals, 
exjugadors, periodistes, entre 
d’altres. Tot això ho recollirem 
en un llibre.

Com va néixer la Peña 

Madrididsta?

Un grup de veïns de la 
Llagosta vam anar a veure 
un Madrid-Barça al Santiago 

Bernabéu el 7 de gener del 
1995. Aquell partit va ser el 5 a 
0 famós que va marcar el Real 
Madrid d’Iván Zamorano i 
Michael Laudrup al Barça. Jo hi 
anava juntament amb alguns 
companys, que ens havíem 
desplaçat amb una penya de 
Santa Coloma de Gramenet i 
tots emocionats vam pensar 
que quan arribéssim a la 
Llagosta hauríem de fer una 
penya al nostre municipi. I, 
poc després, concretament 
el 7 de juliol, es va fundar 
la Peña Madridista de la 
Llagosta. És a dir, la Peña 
Madridista va néixer amb 
el 5 a 0 del Real Madrid de 
Laudrup i Zamorano perquè 
va ser precisament en aquell 
moment que es va pensar fer 
la penya, i finalment vam fer 
la penya.

Heu viscut unes quantes 

Lligues de Campions, títols 

de Lliga, entre d’altres...

Ara creiem que ve menys 
gent perquè hi ha socis que 
potser prefereixen quedar-
se a casa pels canals de 
pagament per televisió. Tot i 
això, sempre hi ha molt bon 
ambient a la seu i, sobretot, 

quan ens apropem a les finals. 
El soci baixa a la penya i no 
falla. Llavors l’assistència a la 
seu madridista creix. Estem 
satisfets perquè tenim prop 
de 125 socis i sòcies.

I vostè com viu els partits?

Jo els veig bé. Potser hi ha 
algun dia que no estan del tot 
bé, i ho diem, no passa res. I 
si no es juga bé, es diu i s’ha 
d’entendre. El que un no ha 
de ser mai és un forofo, això 
mai. S’ha de ser realista i, si 
l’equip que tu ames no juga 
bé, doncs s’ha de dir. 

La massa social què en 

pensa dels 25 anys?

Hi ha molt orgull entre tots 
els socis. Cal pensar que aquí 
hem celebrat diverses Lligues 
de Campions i hem celebrat 
molts títols. També cal dir 

que hi ha hagut temporades 
que no hem guanyat res, que 
potser no han acompanyat els 
fitxatges, però nosaltres ho 
hem anat superant. Creiem 
que aquesta penya està molt 
ben considerada quan anem 
a l’assemblea anual de penyes 
madridistes perquè estem 
sempre actius. Cal dir que hi 
ha algunes penyes que estan 
tancant. 

Com és la seva junta 

directiva?

Som vuit persones i la meva 
junta directiva fa el que pot. 
Entre tots treballem i tirem 
del projecte. En aquests 
temps costa molt estar en una 
entitat, hi ha qui tira més que 
d’altres.

Què va suposar obrir fa 25 

anys la Peña Madridista a la 

Llagosta?

Va ser un fet molt important 
per al municipi perquè el nom 
d’un equip tan important 
com el del Real Madrid es 
vinculava amb la Llagosta. Ha 
vingut gent molt important 
del club a la Llagosta, com 
ara el president d’aleshores 
Lorenzo Sanz. 

“

aniversari de la 

“
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