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La Llagosta es prepara per gaudir
de quatre dies de Festa Major
Del 8 a l’11 de setembre, els veïns i veïnes de la Llagosta i moltes persones que vindran d’altres poblacions gaudiran de la Festa Major de 2017. Ja està
tot gairebé preparat per a la Festa gran de la nostra
localitat. La programació inclou activitats ben diverses per a totes les edats. En aquesta ocasió, serà
l’Agrupación Cultural Galega Alborada l’encarregada
de donar el tret de sortida a la celebració amb el pregó. Aquest any, l’Ajuntament posa a disposició de la
ciutadania una aplicació de mòbil de la Festa Major.
La Festa Major de la Llagosta
de 2017 començarà divendres,
però abans ja s’hauran celebrat dues activitats. Dimecres,
tindrà lloc una donació de
sang especial al Casal d’Avis,
mentre que, dijous, la Murga
muntarà a partir de les 22 hores una cercavila canalla amb
canó d’escuma.

El grup Versión
Imposible tocarà la nit
de dissabte a l’Espai
de Concerts
Divendres, primer dia oficial
de la Festa Major, es faran públics els noms de la Pubilleta
i de l’Hereu de la Llagosta. A
les 20 hores, començarà la cercavila, que inclourà la primera
prova de l’Engreskada amb els
Saltats i els Volats com a protagonistes. Després del pregó,
la plaça d’Antoni Baqué acollirà un espectacle d’humor amb

Justo Gómez. Aquesta primera nit de Festa Major també
portarà el Corre-tasques, els
concerts a la Markesina del
Parc Popular, música disco a
l’Espai de concerts, la Rotonda Murga i el primer ball de
nit al carrer de l’Estació amb
Swing Latino.
Dissabte, la Murga oferirà la
paella popular. L’Agrupació
Sardanista organitzarà una
ballada de sardanes i la Room
muntarà un festival a la plaça
d’Antoni Baqué. Les Llagostes
de l’Avern protagonitzaran
el Correfoc. Els Volats muntaran un espectacle de ball,
mentre que la plaça d’Antoni
Baqué acollirà un concert del
grup Sevillania i un altre de
Requiebros.
Més tard, hi haurà els concerts
al costat del Centre Cultural
amb Versión Imposible, entre
d’altres. També hi haurà disco
mòbil al Parc Popular i ball de
nit al carrer de l’Estació amb
la sangriada dels Sagrinaris.

La plaça d’Antoni Baqué, durant una de les activitats de la Festa Major de 2016.

Diumenge, es podrà gaudir
del concurs de truites i del de
pintxos, així com dels concerts
de la Markesina i de l’Espai de
Concerts del Centre Cultural.
Finalment, dilluns, hi haurà
el Ral·li fotogràfic, l’Homenatge a Catalunya i l’Homenatge a la Gent Gran. La Festa
Major acabarà amb el Castell
de Focs, el veredicte de l’Engreskada i l’espectacle protagonitzat per Agustín Jiménez
i Luis Larrodera.
Durant la Festa Major, també
hi haurà diversos espectacles
infantils, així com activitats
de les entitats esportives locals. - 08centvint

EL SEGUIMENT INFORMATIU DE LA FESTA
Els treballadors del Departament de Comunicació de l’Ajuntament de la Llagosta realitzaran, per segon any consecutiu,
una cobertura especial de les activitats de la Festa Major per
tal de mantenir informada a la població en tot moment. Durant els quatre dies, es faran publicacions a les xarxes socials
de l’Ajuntament (Facebook, Twitter i Instagram) així com al
web municipal. També, s’informarà amb notícies publicades
al web del 08centvint i a les xarxes socials d’aquest mitjà d’informació de la nostra localitat (Facebook i Twitter). Per tal de
facilitar el seguiment de les informacions publicades, es farà
servir l’etiqueta #FMlaLlagosta2017. Es demana també a la
ciutadania que faci ús d’aquesta etiqueta en qualsevol publicació a les xarxes socials relacionada amb la Festa Major 2017
de la Llagosta. Així serà més fàcil trobar tot el que hi hagi a
les xarxes socials sobre la Festa gran de la nostra localitat. 08centvint
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ESPAI DE CONCERTS AQUEST ANY, HI HAURÀ TRES SESSIONS DE MÚSICA DE DJ

El grup Versión Imposible
actuarà la nit de dissabte
L’Espai de Concerts, davant
del Centre Cultural, tornarà a
acollir alguns dels principals
atractius musicals de la Festa
Major de la nostra localitat. La
música electrònica, els grups
de versions i una sessió de karaoke copsaran l’atenció del
públic.
Divendres, a partir de les
23.30 h, serà el torn de la música de discoteca electrònica
amb VIP’s Killing The Summer 2017, que vol ser una cita
ineludible de la millor música del moment del tech-house, techno, house, dubstep i
drum’n bass. Aquesta sessió,
organitzada per l’Associació
de DJ’s de la Llagosta VIP’s,
s’allargarà fins a les cinc de la
matinada de dissabte.
Dissabte, tindrà lloc una nit
musical més variada, amb
la música del grup de rock
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SOLIDARITAT

CORRE-TASQUES

Dimecres,
campanya de
donació de sang

El Grup La Feria
ven els tiquets
fins dijous

El Casal d’Avis de la Llagosta
acollirà dimecres una captació especial de sang amb motiu de la celebració de la Festa
Major de la Llagosta de 2017.
Les persones interessades a
col·laborar amb aquesta iniciativa solidària fent la seva
donació de sang es podran
adreçar al Casal d’Avis de la
nostra localitat en el següent
horari: al matí, de les 10 a les
13.30 hores, i a la tarda, de les
16 a les 20 hores.

El Corre-tasques se celebrarà divendres a partir de
les 22 hores. El Grup La Feria organitza, un any més,
aquesta activitat, que aplega
un bon nombre de persones.
Els tiquets estan a la venda
fns dijous a Can Pelegrí de
les 18 a les 20 hores. El preu
de cada tiquet és de 12 euros.
L’organització recorda que el
consum de begudes alcohòliques està reservat a les persones majors de 18 anys.

PREGÓ

DANSA

Alborada obrirà
oficialment la
celebració

La Room farà el
seu Festival de
Festa Major

En aquesta ocasió, s’ha decidit que sigui l’Agrupación
Cultural Galega Alborada
l’encarregada de donar l’inici
oficial de la Festa Major de la
Llagosta. El pregó començarà divendres a les 21 hores al
balcó de l’Ajuntament. A les
20 hores, s’iniciarà la cercavila amb la participació dels
gegants de la Llagosta i totes les entitats locals que s’hi
vulguin sumar. La cercavila
inclourà la primera prova de
l’Engreskada. El passeig pels
carrers de la Llagosta acabarà a la plaça d’Antoni Baqué
abans de l’inici del pregó.

L’Escola de Dansa La Room
de la Llagosta participarà,
un any més, a la Festa Major.
Els alumnes i les alumnes
d’aquest centre de la nostra
localitat protagonitzaran el
Festival de Festa Major de
la Room. L’espectacle se celebrarà dissabte a partir de
les 20 hores a l’escenari de la
plaça d’Antoni Baqué.
Els assistents podran gaudir
amb l’exhibició que faran els
ballarins i les ballarines de
l’Escola de Dansa La Room.
Aquest centre ha obtingut
des de la seva obertura diversos premis.

ta és el 900 900 120 i el d’emergències, el 112. En els diferents
punts d’acollida repartits per
la Festa Major, hi haurà també informació sobre el Centre
d’Informació i Recursos per

a les Dones (CIRD). Es tracta
d’un servei de l’Ajuntament de
la Llagosta que ofereix, entre
d’altres, assessorament jurídic
i psicològic a les dones. - José
Luis Rodríguez Beltrán

Versión Imposible.

i blues Psychopic Swamp
a partir de les 23 hores. A
les 0.30 h, actuarà la banda
Versión Imposible en un dels
actes més destacats de la Festa
Major i, de 3 a 5 h, hi haurà
música de DJ.
Diumenge, a les 23 h, serà el
torn de la sessió All Star Karaoke, que convida a tothom

a interpretar les cançons més
conegudes del moment i els
millors hits musicals amb
música en viu. Tot seguit, a la
1 h, es farà un tribut al grup
Extremoduro amb la banda
de versions Bri, Bri, Bli, Bli. La
nit acabarà amb música de DJ
amb la Barraka Rock a partir
de les 3 h. - J.L. Rodríguez

L’escenari del carrer de l’Estació
acollirà tres balls de nit
L’escenari del carrer de l’Estació acollirà els balls de nit
amb les actuacions de tres
orquestres durant tres dies.
Divendres, a les dotze de la
nit, serà el torn de l’Orquestra
Swing Latino, que és un refe-

I

rent en música llatina amb ritmes melòdics i amb ballarins
damunt de l’escenari.
Dissabte, l’Orquestra Cadillac
oferirà, a partir de les 0.30 hores, tot tipus de música internacional.

Diumenge, els membres de
l’Orquestra Conexión protagonitzaran el darrer ball de
nit de la Festa Major de 2017 a
l’escenari del carrer de l’Estació. L’actuació començarà a les
dotze de la nit. - J.L.R.B.

STOP A LES AGRESSIONS VEUS DE DONA I L’AJUNTAMENT ELABOREN UN PROTOCOL

Hi haurà punts d’acollida en
cas de conductes sexistes
La Festa Major 2017 de la Llagosta té un protocol d’actuacions contra les conductes
sexistes. L’Associació Veus de
Dona, amb la col·laboració
de la Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de la Llagosta,
ha elaborat un document per
actuar en cas d’agressió.
La festivitat tindrà per primer
cop uns punts d’acollida on

les persones agredides podran
adreçar-se. Aquests punts seran les barres del servei de
bar de les entitats. Segons el
protocol, si una persona es
veu implicada en una agressió
sexista, podrà demanar ajut
en alguna de les barres de la
festivitat. A més, si vol, algú
l’acompanyarà a denunciar els
fets davant de la policia. I si fos

necessari, també la portarien
a rebre atenció mèdica. En els
diferents punts d’acollida repartits per la Festa Major, hi
haurà fulls d’actuació penjats,
també als lavabos; un protocol
imprès, el manifest i un full de
recursos sobre l’atenció a les
violències masclistes. El telèfon d’atenció les 24 hores a les
víctimes de violència masclis-
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INFÀNCIA LA FESTA DE L’ESCUMA SE CELEBRA DILLUNS AL COSTAT DEL CENTRE CULTURAL

Quatre dies amb moltes
activitats per als infants
Els infants són, segurament,
els que més esperen la Festa
Major. Durant els quatre dies
de celebració, a més de gaudir
de les activitats genèriques
que hi ha programades en les
que poden participar, hi ha
d’altres específicament pensades per als nois i noies de la
nostra localitat.
Divendres 8 de setembre, a les
17 hores, se celebrarà l’elecció
de la Pubilleta i l’Hereu de
la nostra localitat. El grup
Els Pepsicolen s’encarregarà
d’amenitzar la festa al carrer
de l’Estació.

Més activitats

Per a dissabte, hi ha previstes
dues activitats: l’espectacle El
Llop Ferotge, de la companyia Príncep Totilau (12 h) a

la plaça d’Antoni Baqué, i el
Campionat de futbolí per parelles de la Peña Madridista
(17.30 h) a la plaça de Pere IV.
Diumenge, arriba carregat
d’activitats. Al matí, els infants i les seves famílies poden participar als jocs de
Protecció Civil a l’avinguda
del Primer de Maig. Aquest
any, la proposta porta per títol Ajuda a que no s’aturi, una
activitat solidària amb la reanimació cardiopulmonar (11
h). La Murga farà la tradicional Diada infantil al carrer de
l’Estació (12 h). A la tarda, hi
haurà els tallers, el berenar i
el concurs familiar de futbolí
que organitza l’Esplai Dijoc
(17 h) i el Cabaret de circ (19
h). Les dues activitats tindran
lloc al passeig de l’avingu-

La Festa de l’escuma.

da de l’Onze de Setembre.
El darrer dia de la Festa Major de la Llagosta, els infants
podran participar al festival
d’escuma de Jordi Callau. Xavi Herrero
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L’ASSOCIACIÓ DE DJ’S VIP’S OFERIRÀ DOS ESPECTACLES

Música electrònica
i grups locals
L’espai la Markesina del Parc
Popular acollirà els concerts
de diversos grups locals i dues
sessions de música de discoteca, amb l’Associació de DJ’s
de la Llagosta VIP’s. De divendres a diumenge, aquest espai
de la Festa gran de la Llagosta
serà la seu de música variada
durant la nit.
La primera de les tres propostes tindrà lloc divendres a partir de les 23 h amb els concerts
dels grups locals Estrés, HcBBagaudas, The Happy Funeral
i RAR.
Les altres dues activitats en
aquest espai estan organitzades per VIP’s: dissabte i diumenge a partir de les 23.30 h.
Dissabte, s’hi farà la segona
part de la Retro Party 90’s,
que donarà continuïtat a la

VIP’s organitzarà dos actes.

primera part de l’any passat.
S’hi farà un tribut a les millors
sales i discoteques dels anys
90. Diumenge, s’hi celebrarà
l’Electronic Flúor Party amb
música techno i dance, amb
efectes de llums i barretes fluorescents. - J.L. Rodríguez
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COLLES EL GRUP RECAPTARÀ EN AQUESTA OCASIÓ DINERS PER ALS INFANTS AMB AUTISME

La Murga iniciarà els actes
amb la Cercavila canalla
La Murga començarà la celebració el dijous 7 de setembre amb la Cercavila canalla.
Aquest any, l’activitat servirà
per recaptar diners per als infants amb autisme. Divendres
a la nit, tindrà lloc la Rotonda
Murga, a la cruïlla del carrer
de l’Estació amb l’avinguda
del Primer de Maig. Dissabte,
serà el torn de la tradicional
Paella Popular, que arriba ja
a la seva 26a edició. La Murga
organitzarà diumenge de Festa Major dues activitats, una
diada infantil amb inflables,
tallers i altres propostes, a les
12 h al carrer de l’Estació, i el
concurs de truites, al mateix

Membres de la Murga.

lloc, a les 18 h. Dilluns, la colla
ens ofereix Murga Tapa, un recorregut per diversos establiments de restauració. Aquest

dia, la Murga també col·labora
amb les havaneres fent el tradicional cremat de rom. - X.
Herrero

Diumenge, una nova sangriada
amb la Colla dels Sangrinaris
Els Sangrinaris organitzaran
la nit de dissabte a diumenge
la 26a edició de la sangriada
popular a la cruïlla de l’avinguda del Primer de Maig i el
carrer de l’Estació. L’acte estarà amenitzat per la discomòbil
de l’Associació de DJ’s de la
Llagosta VIP’s entre les dotze
de la nit i les tres. El repartiment de sangria serà només
per a majors d’edat. Els menors tindran sucs i també se
servirà sangria sense alcohol.
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RAL·LI FOTOGRÀFIC

El Foto-Club i la Colla
Gegantera organitzen el
6è Ral·li Fotogràfic
El Foto-Club la Llagosta i la
Colla Gegantera de la Llagosta muntaran el 6è Ral·li
Fotogràfic de Festa Major
el dia 11. Les inscripcions es
podran fer fins al 7 de setembre a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania de l’Ajuntament
o a Can Pelegrí i fins al dia
10 al mail llagosta@gegants.
cat. També el mateix dilluns,
entre les 10 i les 10.30 hores,
a l’Ajuntament. Els participants hauran de lliurar les
fotografies entre les 20.30 i
les 21 hores al mateix Ajuntament. El veredicte del concurs i l’acte de lliurament

dels premis tindrà lloc el 15
de setembre a les 19 hores a la
Sala de plens del Consistori. J. Cintas

PUBILLETA I HEREU

L’elecció de la Pubilleta i l’Hereu de la Festa Major de 2017 tindrà lloc durant la tarda de divendres. El veredicte del jurat es
donarà a conèixer durant la celebració d’un acte d’animació
infantil que protagonitzarà el grup Els Pepsicolen. La festa,
adreçada a totes les famílies, començarà a les 17 hores al carrer
de l’Estació. - J.C.

La sangriada de l’any passat.

GENT GRAN

VOLATS

Red Dance, dissabte i Free
Style, diumenge amb els Volats
Les colles dels Saltats i dels
Volats no només competiran
en les proves de l’Engreskada,
sinó que també organitzaran
activitats durant la Festa Major.
Els Volats muntaran dissabte
l’activitat Red Dance a partir
de les 22 hores a la plaça de la
Sardana. Aquells que vulguin

ballar s’hauran d’inscriure
prèviament al correu volats.
engrescada@gmail.com. La
resta podrà gaudir de l’especacle com a públic.

Free style

Diumenge, els Volats organitzaran un altre acte en el marc
de la programació de la Festa

Major. Es tracta del Free style,
que tindrà lloc a partir de les
dotze del migdia a l’Espai de
Concerts, situat al costat del
Centre Cultural. Tant els Voltats com els Saltats porten mesos preparant-se per a la Festa
Major i per gaudir, però també
fer gaudir a la ciutadania amb
les seves activitats. - J.C.

La Casa de Andalucía de la Llagosta prepararà dilluns l’Homenatge a la gent gran, una de les activitats tradicionals de la
Festa Major. L’acte se celebrarà al Centre Cultural a partir de les
14 hores. - J. C.
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L’APP DE LA FESTA MAJOR L’AJUNTAMENT POSA A DISPOSICIÓ DE LA CIUTADANA UNA NOVA EINA

Una aplicació de mòbil
amb tota la Festa Major

L’Ajuntament de la Llagosta
estrena aquest any una nova
aplicació de telèfon mòbil per
tal que la ciutadania tingui al
seu abast tota la programació i tota informació respecte
a la Festa Major de 2017. En
aquesta APP, amb el nom de
FM LA LLAGOSTA 2017, es
podrà consultar amb tots els
detalls i diversos grafismes
les diferents activitats que
es desenvolupin durant els
quatre dies de celebració de
la Festa gran de la nostra localitat. També es podran rebre notificacions de darrera
hora per si en algun cas hi ha
modificacions o suspensions
d’actes de la programació de
la Festa Major. A més, es podrà tenir accés a tot el que es

publiqui a les xarxes socials
relacionat amb la Festa Major
de la Llagosta sense haver de
tenir obligatòriament un perfil propi. Aquesta nova aplicació és totalment gratuïta
per als usuaris. Per a l’Ajuntament, tampoc no suposa
cap cost, ja que es finança exclusivament amb la publicitat
dels anuncia nts que surten a
l’APP.

Sostenibilitat

Amb la posada en marxa
d’aquest servei, els responsables municipals aposten també clarament pel medi ambient i la sostenibilitat, ja que
l’aplicació substituirà el programa de butxaca de paper
de la Festa Major que s’havia

editat durant els darrers anys.
No obstant això, les persones
que estiguin acostumades a
dur la programació de la Festa Major a la butxaca podran
agafar les pàgines centrals del
programa més gran, distribuït per tots els domicilis de
la Llagosta, on apareixeran
tots els actes de la celebració.
L’APP es pot descarregar directament amb un codi QR o
a través de Goople play o APP
Store, segons el telèfon mòbil
del qual es disposi. L’aplicació és per als sistemes operatius Android o iOS. Es tracta
d’una eina molt fàcil de fer
servir, molt intuïtiva i que no
requereix de cap coneixement
especial per part de l’usuari. 08centvint
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ENTREVISTA MARIANO GARCÍA, REGIDOR DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

“Volem recuperar la qualitat
que havia perdut la Festa Major”
- Quines són les principals
novetats de la Festa Major
d’aquest any?
Com a novetat, destaca la introducció d’un espectacle
d’humor a l’inici, després del
pregó. Fem una aposta important de començar amb un
acte rellevant. D’altra banda,
aquest any, hem incrementat
el cost d’algunes activitats,
buscant la qualitat i l’excellència de les orquestres i els
grups. Volem recuperar una
Festa Major que entenem que
havia perdut en qualitat i estem intentant posar-la al nivell que estava anteriorment.
- Enguany, serà l’Agrupación
Cultural Galega Alborada la
que farà el pregó.
Sí. Alborada ha celebrat el seu

25è aniversari, se’ls va proposar fer el pregó i, òbviament,
ho han acceptat. Amb el pregó
estem valorant, en el cas que
no hi hagi cap entitat interessada, recuperar la figura del
professional del món de l’espectacle o de la comunicació
que engresqui la població a
iniciar la Festa.
- Aquest any s’estrena una
aplicació exclusiva per a la
Festa Major.
Sí. Aquesta és una novetat
molt important. És un aplicació gratuïta que la gent es pot
descarregar i veure tota la programació de la Festa Major.
Crec que és una novetat important, ja que només amb un
telèfon mòbil es podrà veure a
on se celebren les activitats, el

tipus d’actuació, els horaris,...
- La informació, a més, també s’amplia amb una nova
edició del 08centvint.
El 08centvint, fins ara, no sortia al setembre. Aquesta nova
edició inclou tota la informació de Festa Major. És una
publicació que arriba a totes
les bústies de la població. A
banda, el programa que publiquem cada any també arribarà a totes les cases. Per tant, la
ciutadania té diverses vies per
conèixer el que es fa durant
Festa Major.
- Novament, les entitats conformen bona part de la programació de Festa Major.
Sí. Un any més, les entitats
s’impliquen molt en la prepa-

Mariano García, regidor de Cultura.

ració de la Festa Major. Estem
parlant que la programació inclou prop de 60 actes i les activitats de les entitats són una
bona part. El que és la columna
vertebral la programa l’Ajuntament. Les entitats acaben de

conformar la programació de
Festa Major. Un any més, s’ha
d’agrair el seu esforç. A més,
no hem d’oblidar l’Engreskada, amb les colles dels Saltats
i dels Volats, que tornaran a
estar presents. - Xavi Herrero
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SALTATS I VOLATS ESTÀ PREVISTA LA CELEBRACIÓ DE QUATRE PROVES PUNTUABLES

Tot a punt per a la celebració de
la cinquena edició de l’Engreskada
Les colles dels Saltats i dels
Volats ja estan preparades per
començar la cinquena edició
de l’Engreskada, que es presenta amb un total de quatre
proves puntuables per decidir el vencedor de l’edició de
2017. Després de quatre edicions, els Volats han guanyat
en dues ocasions, els Saltats,
en una, i l’any passat van acabar en empat.

Entre dos mons

La primera prova que envairà de color el municipi tindrà
lloc divendres amb una cercavila, a partir de les 20 h, pels
carrers de la Llagosta amb la
Colla Gegantera de la Llagosta i altres entitats locals. La
prova s’anomena Entre dos
mons de l’Engreskada i les

Una de les proves de l’Engreskada de l’any passat.

colles hauran de disfressar-se
i recrear un món imaginari.
La segona cita entre les dues
colles tindrà lloc dissabte
al Parc Popular amb el Frozen scenes a les 17 h, tot i
que a les 15.30 h totes dues

colles han estat convocades
per l’Engreskada per donar
instruccions.
Diumenge, es farà la tercera
prova, a la plaça de la Sardana a les 16 h, amb l’activitat
Tienes + cuento k calleja. Di-

lluns, a les 19 h, es realitzarà
la Panoch The End al carrer
de les Escoles. El veredicte
final tindrà lloc a l’Espai de
Concerts del Centre Cultural a les 22.30 h. - José Luis
Rodríguez Beltrán

Setembre 2017
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SALTATS

Diumenge,
Concurs de
pintxos
Els Saltats organitzaran diumenge el Concurs de pintxos
Tasta’m & salta. L’activitat,
que tindrà la seva sortida des
de la plaça d’Antoni Baqué,
començarà a les 18 h. Els tiquets per gaudir dels pintxos
es poden adquirir fins dijous
a la seu dels Saltats, que està
ubicada al número 25 del
carrer de Sant Pau, de les 17
a les 21 hores.
El preu per als adults és de 12
euros, amb dret a sis consumicions, sis pintxos, un mocador i un xiulet. Per als infants, el preu és de sis euros
amb tres consumicions, tres
pintxos i un xiulet. El consum de begudes alcohòliques està reservat als majors
de 18 anys. Tasta’m & salta
consisteix en una rua popular pels bars. - J. Cintas
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CULTURA

Grups Municipals
Partit dels Socialistes de
Catalunya

MEJORAS EN LA LLAGOSTA
En breve, podremos disfrutar en el Parque Popular
de una pista multideportiva para uso de todos los
vecinos y entidades del pueblo.
También, antes de que acabe el año podremos ver
como se mejora la calle Estación y también la nave
de Sant Llorenç.
Veremos como se siguen cambiando progresivamente a LED las luces del pueblo, como se instalan
cargadores de coche eléctricos para fomentar el uso
de energías que respeten el medioambiente, veremos como se mejora la climatización del Casal de
Avis y otros equipamientos, veremos como se mejoran los parques infantiles y se arreglan poco a poco
muchas calles, con asfalto y aceras nuevas.
Además todo esto se hará reduciendo las deudas
que tiene el Ayuntamiento, gracias al esfuerzo de
todos los que gobernamos. Sin duda, un gran giro
respecto de la legislatura anterior donde gastaban
sin hacer nada. Quizás por eso en el Pleno ICVeuia
y ERC han votado NO a todas estas mejoras. Quizás
porque ellos no lo supieron hacer en su momento
y ahora quieren seguir poniendo palos a las ruedas
para que no mejoremos La Llagosta, pero no lo conseguirán. Somos muchos más. Y entre todos lo estamos consiguiendo.
Desde aquí queremos desearos que paséis una gran
Fiesta Mayor.

www.08centvint.cat

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

FELIÇ I RESPECTUOSA FESTA MAJOR
Ja arriben els dies de l’any potser més estimats i
esperats pels llagostencs i llagostenques. Encara
que l’estiu s’acabi i que les escoles ja comencin la
seva activitat, pensem que almenys ens queda la
nostra Festa Major.
Sí, nostra. Perquè tots i totes la fem nostra,
participem i sortim al carrer, la gaudim i convidem
a persones d’altres poblacions, amigues i familiars a
que la visquin, que vegin com respirem bon rotllo,
participació i ganes de gresca.
És molt important recordar que per passar-ho
bé, el primer és respectar als altres. Us demanem
que davant qualsevol tipus d’agressió, ajudeu i
acompanyeu a les persones que puguin ser víctimes
d’algun tipus d’assetjament o situació molesta
per elles. Vigilem sobretot les actituts i agressions
sexistes.
Als espais de barres dels concerts, podeu comptar
amb persones que us ajudaran (si és la vostra
decisió), a demanar ajuda.
Sabem que són dies amb moltes ganes de gaudir,
però ni l’alcohol, ni les altes hores de la nit, són
atenuants per assetjar qualsevol persona que també
estigui disfrutant de la festa.
Passeu-lo bé, balleu, participeu… però sempre amb
respecte! Feliç Festa Major 2017!
Ens veiem als carrers!

Partit Popular

Esquerra Republicana
de Catalunya

BONA FESTA MAJOR 2017!

DIADA, FESTA MAJOR I REFERÈNDUM

Des del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya a La Llagosta, voldríem aprofitar aquestes
línies per desitjar-vos una molt bona Festa Major
2017 i animar-vos a participar de tot el catàleg
d’activitats que enguany es proposen. El programa
d’enguany va farcit d’activitats culturals, festives
i lúdiques, sense deixar de banda les nostres
tradicions més arrelades.
Així mateix, volem agrair la tasca incansable de totes
les entitats locals implicades en la realització de la
festa i en el programa d’activitats estiuenques “Viu
l’estiu!” el qual, a hores d’ara, podem qualificar d’èxit.
La Llagosta demostra així, un cop més, que està
dotada amb una potent xarxa de participació
ciutadana que és un referent a la comarca i que
afavoreixen que la nostra Festa Major convoqui a
gent d’altres municipis que es volen sumar a aquests
dies intensos. Aquesta serà, de ben segur, la millor
manera possible de finalitzar les vacances d’estiu!
Volem aprofitar aquest espai també per remarcar
l’esforç que aquests dies han estat realitzant els
serveis de restauració del nostre poble i on s’ha
posat de manifest que l’oferta gastronòmica de La
Llagosta és una xarxa potent, consolidada i capaç de
donar servei fins i tot en períodes estivals.
Ens trobareu a l’e-mail ppclallagosta@gmail.com.
Bona Festa Major 2017!

Passat l’estiu torna l’activitat política al poble i
al país. Primer celebrarem una Diada Nacional
de Catalunya que haurà de ser l’última dins
l’autonomisme, igualment preguem a l’equip de
govern que cumpleixi una moció aprovada en Ple al
2008 i que habiliti un espai idoni a l’avinguda Onze
de Setembre per fer ofrenes florals, tal com passa a la
resta de municipis de Catalunya i no pas aquí.
Al mateix temps celebrarem la nostre preuada Festa
Major, a la qual us convidem a participar amb joia
juntament amb familiars i amics.
I poc després, el 1 d’octubre, viurem l’esperada
celebració d’un referèndum d’autodeterminació que
marcarà sens dubte el futur del nostre pais.
Des de ERC enfilem aquest proper mes amb
molta il·lusió, però per sobre de tot amb molta
responsabilitat i treball, som conscients que ens
juguem molt i nosaltres estarem a l’alçada, creiem
que un poble ha de tindre l’oportunitat de ser
escoltat, i serem allò que volguem ser votant tot
respectant el resultat de les urnes, com varen
poder fer el Quebec i Escòcia, no té pas cap misteri
la celebració d’un Referèndum, només cal que els
nostres governants tinguin voluntat política i ser
uns veritables demòcrates. Per tot això us convidem
a participar de tots tres esdeveniments amb alegria i
responsabilitat alhora.

08centvint
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Ciutadans

FELIZ FIESTA MAYOR
No es momento de hablar de política porque un año
más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan
señaladas para todos los Llagostenses y Llagostensas con motivo de la celebración de la Fiesta Mayor,
en las que esperamos estéis en disposición de pasar
unos días de confraternización, relajación y divertimento en compañía de amigos, vecinos y familiares.
Por ello, queremos animaros a que participéis de
forma activa en los distintos actos programados a lo
largo de estos días compartiendo momentos especiales que se pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que alegremente
vivimos y nos hizo pasar tan buenos momentos.
No dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos
con los que os gusta rodearos, viviendo las fiestas
en la Llagosta y pasarlo bien. No queremos dejar de
destacar y agradecer la gran labor desarrollada por
la comisión de fiestas, Peñas, Asociaciones y todas
las personas que colaboran desde todos los ámbitos,
para hacer que nuestra fiesta se encuentre a la altura
de las mejores, trabajando para que la Llagosta brille
con luz propia y recibir a los visitantes que se acercan hasta nosotros con la finalidad de disfrutar de
nuestro pueblo y sus gentes.
Desde el Grupo Municipal de Ciutadans desearos
que las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad. Feliz Fiesta Mayor.

Partit Demòcrata Europeu
Català

EL QUE VOLEM I FESTA MAJOR
Vam acabar el curs polític, abans de l’agost, fent
balanç de la feina feta. Ara, tornant de vacances, cal
tornar a la feina per complir amb tots els projectes
i solucionar les necessitats del poble. La gent del
Partit Demòcrata PDeCAT, tornem a treballar per
continuar procurant que creixi l’ocupació, per
millorar l’educació dels petits i dels no tan petits,
continuem el camí per veure acabat el nou CAP... En
definitiva, continuem treballant per la Llagosta que
volem, que imaginem, que construïm.
I no oblidem que som a les portes de la Festa Major.
És una de les millors de la zona però sempre n’és
criticada la gestió: que si costava molts cèntims
quan governava aquell, que si costava molts (igual)
quan governava l’altre i ara es continua dient que
costa molts diners: que si les subvencions, que si els
focs artificials... Amb la Festa Major tots els partits
rivalitzen i obren la veda a la crítica i hi suquen pa.
La Festa Major ha de ser una gran festa, però no
ens ha de fer oblidar que l’endemà de les activitats,
els nens tornen a escola i els pares i no-pares, a la
feina. I hem d’estar tots preparats. El més important
és haver-la gaudit i recordar-la sempre amb un
somriure.
L’equip del Partit Demòcrata PDeCAT, esperem que
hàgiu gaudit d’unes bones vacances i que tingueu
una bona Festa Major!

Especial

08centvint

FI DE FESTA L’ESPECTACLE DE CLOENDA ESTARÀ PROTAGONITZAT PER DOS HUMORISTES

Luis Larrodera i Agustín
Jiménez, per acabar la Festa

L’espectacle de fi de festa
d’aquest any estarà protagonitzat per dos monologuistes
força coneguts, Agustín Jiménez i Luis Larrodera. Com en
els darrers anys, l’acte es farà
a l’escenari de la plaça de l’Alcalde Sisó Pons, davant del
Centre Cultural. L’encarregada de presentar l’espectacle
serà l’actriu i cantant Mariona Bosch.
L’actor i presentador de televisió Luis Larrodera portarà a escena el seu espectacle
Monólogos urbanos y otras
leyendas 2.0. Es tracta de la
versió renovada del show
Monólogos urbanos y otras
leyendas, que va estrenar Larrodera l’any 2014. El monologuista vol mostrar la seva ve-

Luis Larrodera.

Agustín Jiménez.

sant més còmica, analitzant
el que succeeix al seu voltant.
Per la seva part, Agustín Jiménez es troba ja al final de
la seva gira estival, que l’ha
portat per Granada, Vitòria, Múrcia i Huelva, entre
d’altres llocs. El polifacètic

actor, còmic, pallasso, mag,
guionista, dibuixant,..., protagonitzarà 60 minuts plens
d’històries hilarants. La conductora de l’espectacle serà
Mariona Bosch, veterana actriu i cantant del panorama
artístic barceloní. - X.H.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA LA PROPOSTA GUANYADORA VA OBTENIR 395 VOTS

El cartell de la Festa Major
és obra d’Andrés Ortiz
Andrés Ortiz va ser el guanyador del Concurs de cartells de
Festa Major 2017. Ortiz es va
presentar amb el pseudònim
de Retalls de Festa Major. La
seva proposta va obtenir 395
vots. La Sala de plens va acollir el 27 de juny el lliurament
de premis del certamen.

El segon premi va ser per al
cartell de Jéssica Gómez, que,
va ser votat per 162 persones.
El tercer cartell va ser presentat per Ana Ribas sota el nom
de Periwinkle i va obtenir 91
vots. Els premis van ser de
500 euros per al cartell guanyador, 200 per al segon i 100

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Una vintena de persones, a
la Comissió de la Festa
Una vintena de persones han format part de la Comissió de
la Festa Major de 2017, que es va constituir oficialment el 28
de març durant una reunió que es va celebrar a Can Pelegrí.
Aquest grup de treball s’ha encarregat d’elaborar la programació de la festa gran de la nostra localitat. Alguns dels membres
de la Comissió són representants d’entitats i altres s’hi van sumar a títol individual. La Comissió de la Festa Major ha tingut
aquest any dos grups de treball, el de Cultura i el de Joventut.
Aquest organisme s’ha reunit cada quinze dies fins que ha estat enllestida la programació. Una vegada finalitzada la celebració, els membres de la Comissió es tornaran a reunir per fer
un balanç. - 08centvint

per al tercer. En el procés de
votació per escollir el cartell
de la Festa Major 2017 es van
recollir 655 vots, 45 a l’urna
instal·lada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i 610 a través d’internet. El nombre de
vots ha baixat en 200 respecte
a l’any passat. - X. Herrero
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DIABLES

Les Llagostes de l’Avern
faran el Correfoc dissabte

El grup de diables de la Llagosta Les Llagostes de l’Avern
portarà a terme el Correfoc de
la Festa Major dissabte. L’activitat començarà a les 21.30
hores a la cruïlla del carrer de
l’Estació amb l’avinguda del
Primer de Maig i acabarà al

costat de la Font Tot Aigua,
a l’avinguda de l’Onze de Setembre. En aquesta ocasió, les
colles de Barberà del Vallès i
de Mollet del Vallès acompanyaran els membres de Les
Llagostes de l’Avern en el
Correfoc. - J.C.

SARDANES

CULTURA

Dissabte, hi
haurà ballada
de sardanes

29è Homenatge
a Catalunya, l’11
de setembre

L’Agrupació Sardanista de
la Llagosta s’afegeix a la
programació de la Festa
Major amb una ballada de
sardanes. L’acte se celebrarà dissabte a partir de les
18 hores a la plaça d’Antoni Baqué. Els amants de
les sardanes tindran així
durant la Festa Major una
bona oportunitat de ballar
la dansa típica catalana.

El Grup de Ball de Gitanes
de la Llagosta organitzarà
dilluns la 29a edició de l’Homenatge a Catalunya. Les actuacions tindran lloc a partir de les 12 hores a la plaça
d’Antoni Baqué. Està prevista la participació del Grup de
Ball de Gitanes, de l’Esbart
Dansaire Sant Marçal de
Cerdanyola i dels gegants de
la Llagosta, entre d’altres.
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ESPORTS
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ES PODRÀ GAUDIR D’ARTS MARCIALS, FUTBOL, HANDBOL, FUTBOL SALA I PATINATGE

La Festa Major comptarà
amb diversos actes esportius

Diferents entitats esportives
locals han preparat activitats
per desenvolupar durant la
Festa Major. El Club Patí la
Llagosta organitzarà dissabte a les 12 hores un festival
de patinatge artístic. També dissabte, d’11 a 13 i de 16
a 20 hores, l’Handbol Club
Vallag farà la tercera edició
del Torneig Mero Alonso al
Poliesportiu Antonio García
Robledo.
El Fútbol Sala Unión Llagostense se sumarà a la Festa
Major amb la celebració de
diversos partits al CEM El
Turó. Dissabte, a partir de
les 11 hores, jugaran tots els
equips de l’entitat, els dos infantils, el cadet, el juvenil i els
dos sèniors. El partit del primer equip del FS Unión Llagostense començarà a les 18

Setembre 2017

FOCS ARTIFICIALS

SEVILLANES

El Castell de
focs, dilluns a
les 22 hores

El grup
Requiebros
actuarà dissabte

Un any més, la Festa Major
de la Llagosta comptarà amb
un castell de focs artificials
per posar punt final a la celebració abans del veredicte
de l’Engreskada i de l’espectacle de fi de festa que tindrà
lloc a l’Espai de Concerts del
Centre Cultural. Els focs començaran dilluns a les deu
del vespre. L’activitat tindrà
lloc al costat del recinte firal.
Tothom podrà gaudir de l’espectacle pirotècnic.

L’escenari de la plaça d’Antoni Baqué acollirà dissabte
l’actuació del grup Requiebros. L’espectacle, amb el
títol de Concert rociero, començarà a les 22.30 hores i és
una de les actuacions destacades de la Festa Major. Per
fer boca, mitja hora abans,
en el mateix espai, els veïns
i veïnes i aquells que vinguin
de fora podran gaudir amb
l’actuació del grup de flamenc Sevillania.

DÒMINO

BALLS

Dues jornades
de dòmino per la
Festa Major

Ball del fanalet
i exhibició de
balls

L’Entidad Dominó la Llagosta organitzarà dissabte el
Torneig de Dòmino de Festa
Major. Les partides tindran
lloc entre les 10 i les 15 hores
al Bar El Parque.
D’altra banda, la Peña Madridista de la Llagosta farà
també un campionat de dòmino. L’activitat se celebrarà
diumenge a partir de les 10
de matí a la plaça de Pere IV.
Dissabte, la Peña Madridista
muntarà una altra activitat,
un campionat de futbolí per
parelles també a la plaça de
Pere IV. A les 17.30 hores,
jugaran els infants i, a les 19
hores, els adults.

L’Agrupació de Jubilats i
Pensionistes de la Llagosta
organitzarà diumenge el Ball
del fanalet en el marc de la
Festa Major 2017 de la Llagosta. L’acte tindrà lloc a la
plaça d’Antoni Baqué a partir de les 17 hores.
Per la seva part, l’entitat local
La Llagosta Club de Ball protagonitzarà una exhibició de
ball el mateix diumenge a la
plaça d’Antoni Baqué a partir de les 20 hores. Els membres d’aquesta associació de
la nostra població mostraran
a la ciutadania les seves habilitats en els diferents estils
de ball.

Jugadors del FS Unión Llagostense.

hores. En futbol, el Club Deportivo Viejas Glorias jugarà
el seu Trofeu de Festa Major
a les 18 hores al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert.
Diumenge, l’Escola Club
Okinawa Team farà demostracions d’arts marcials a
partir de les 11.30 hores a

la plaça d’Antoni Baqué. La
darrera activitat esportiva
prevista a la programació la
protagonitzarà el Club JudoKarate la Llagosta. Dilluns, a
les 18 hores, aquesta entitat
farà una exhibició de karate
i judo a la plaça d’Antoni
Baqué. - Juanjo Cintas

Les activitats permanents, una
expo i el Concurs de fotografia
La programació de la Festa
Major de 2017 contempla dues
activitats permanents. Una
d’elles és la catorzena edició
de l’Exposició Intergenacional
d’Art. És una mostra organitzada per diversos artistes de la
Llagosta de diferents edats, entre els quals hi ha els alumnes

I

d’Art del Casal d’Avis. L’exposició, que compta amb la collaboració de Susana Iglesias,
serà inaugurada divendres a
les 19.30 hores a Can Pelegrí i
podrà ser visitada fins al 23 de
de setembre.
L’altra activitat permanent
és el dissetè Concurs Estatal

de Fotografia, que organitza el Foto-Club la Llagosta.
El 7 de setembre es lliuraran
els premis als guanyadors del
certamen. Amb les obres participants es muntarà una exposició al Centre Cultural del
12 de setembre al 15 d’octubre.
- J. Cintas

Actualitat
CULTURA

ENTRE EL 6 I EL 8 D’OCTUBRE ES DESENVOLUPARAN DIVERSOS ACTES A LA LLAGOSTA

La Setmana del Teatre
passa a ser 3 de Teatre

La Setmana del Teatre de
la Llagosta es reconvertirà
aquest any en 3 de Teatre. Les
activitats que se celebraven
durant una setmana es faran
en tres dies. La intenció de
l’Ajuntament i dels grups que
participen en la seva organització és que l’esdeveniment
tingui un major impacte i sigui més intens.
3 de Teatre es desenvoluparà
del 6 al 8 d’octubre. La programació continuarà combinant espectacles professionals i de grups amateurs.
L’Ajuntament de la Llagosta
està treballant en una major
implicació dels grups locals
i vol que es converteixin en

I
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ECONOMIA

La Llagosta tindrà una
segona xarxa de fibra òptica
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de la Llagosta ha
aprovat la implantació d’una
nova xarxa de fibra òptica al
nucli urbà de la nostra localitat. Es tracta d’una proposta
de l’empresa MASMOVIL,
que, en una segona fase, també instal·laria fibra òptica al
polígon industrial. Segons els
càlculs de l’empresa, a mitjans de l’any que ve ja podrien
comercialitzar aquest nou
servei. Actualment, a la Llagosta, només hi ha una xarxa

de fibra òptica de la qual es
nodreixen tots els operadors.
MASMOVIL ofereix paquets
de fibra òptica a preus reduïts.
La nova xarxa de fibra òptica
permetrà accedir a internet,
a telefonia fixa i a televisió.
Aquesta nova infraestructura arribarà a tot el nucli urba,
incloses les zones que actualment tenen un dèficit en els
serveis de telecomunicacions,
com els carrers de Miguel
Hernández i Federico García
Lorca i el passatge dels Veïns.

Actors i actrius de la Setmana del Teatre de 2016.

coorganitzadors de l’esdeveniment. Una de les novetats
de la programació serà la celebració d’una gala d’inauguració. A més, el dia abans, el 5

d’octubre, també es portaran
a terme altres activitats fora
de programació vinculades
amb el món del teatre. - Xavi
Herrero

El Ple aprova definitivament el
pressupost municipal de 2017
El Ple va aprovar el 13 de juliol
definitivament el pressupost
municipal de 2017 amb el vot
a favor del PSC, PP, PDeCAT
i C’s i en contra d’ICV-EUiA i
ERC. Durant la sessió plenària
es van resoldre les al·legacions
presentades a l’aprovació inicial del pressupost. Així, van
ser desestimades les presentades per UPyD, ERC i ICVEUiA i no es va admetre la de
la secció sindical de CCOO a

08centvint
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l’Ajuntament. El pressupost
municipal d’enguany puja a
prop d’11,3 milions d’euros,
un 10,15% més que el del 2016.
Les al·legacions d’ICV-EUiA
van ser desestimades en la
seva totalitat. El portaveu de
C’s, Jorge Sabanza, va agrair
l’acceptació d’algunes de les
propostes del seu partit al
pressupost. L’alcalde, Óscar
Sierra, va destacar algunes de
les inversions, com la millora

dels parcs infantils, una pista
multiesportiva al Parc Popular
i millores en serveis socials. El
ple va acabar amb discrepàncies entre l’alcalde i el regidor
d’ICV-EUiA Alberto López
quan el batlle explicava que
l’Ajuntament havia reduït les
obligacions de pagament pendents en dos anys, de 4,1 a 2,9
milions d’euros. López es va
queixar sobre aquestes dades.
- José Luis Rodríguez

SOLIDARITAT

IGUALTAT

La Llagosta,
contra els
atemptats

Consternació
per violència
masclista

Centenars de veïns i veïnes
de la Llagosta es van concentrar el 18 d’agost davant
de la porta de l’Ajuntament
per mostrar el seu rebuig als
atemptats que havien passat
el dia abans a Barcelona i a
Cambrils i mostrar la seva
solidaritat amb les víctimes
i els seus familiars. L’Ajuntament va convocar un acte
durant el qual es va guardar
un respectuós silenci durant
cinc minuts. Les banderes
de l’Ajuntament van onejar a
mig pal durant tres dies com
a mostra de dol pels atemptats.

L’Ajuntament va mostrar la
seva consternació després
que els Mossos d’Esquadra
confirmessin que el cas dels
dos veïns de la nostra localitat que van aparèixer morts
dins d’un vehicle el 20 de
maig va ser violència masclista. Segons va determinar
la investigació policial, l’home hauria provocat l’incendi
que va acabar amb la vida de
la seva parella i d’ell mateix.
L’Ajuntament manifesta la
seva condemna enèrgica a
aquest nou cas de violència
masclista i mostra el seu suport a la família de la dona.
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Programació de la Festa Major
Dimecres 6 de setembre

Espai de Concerts – Centre Cultural

De 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Donació de sang
Al Casal d’Avis

23 h
00.30 h
De 3 a 5 h

Dijous 7 de setembre

23.30 h
Disco amb VIP’s - RETRO PARTY 90’s
(VOL. 2)
Tribut a les millors sales i discoteques dels 90
Lloc: Espai la Markesina – Parc Popular

22 h
Cercavila canalla amb canó
d’escuma
Lloc: inici a la plaça d’Antoni Baqué

00.30 h
Ball de nit
Amb l’orquestra Cadillac
Lloc: carrer de l’Estació

Divendres 8 de setembre
17 h
Pubilleta i Hereu
Amb l’animació infantil del grup
Els Pepsicolen

1h
26a Sangriada popular
Repartiment gratuït de sangria només
per a majors d’edat
Lloc: Primer de Maig amb c. de l’Estació

19.30 h
Inauguració Exposició
Intergeneracional d’Art
Lloc: Can Pelegrí

Diumenge 10 de setembre

20 h
Cercavila
Inclou la prova Entre dos mons de
l’Engreskada
21 h
Pregó
amb l’Agrupación Cultural Galega
Alborada
Lloc: balcó Ajuntament
22 h
Espectacle d’humor
Amb Justo Gómez
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
22 h
Corre-tasques
23 h
Concerts de grups locals
Estrés, HcB – Bagaudas, The Happy Funeral
i RAR
Lloc: Espai la Markesina - Parc Popular
23 h
Rotonda Murga
Lloc: cruïlla de l’avinguda del Primer
de Maig amb el carrer de l’Estació
23.30 a 5 h
Disco amb VIP’s KILLING THE
SUMMER 2017
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
24 h
Ball de nit
Amb l’orquestra Swing Latino
Lloc: carrer de l’Estació

Psychopic swamp
Versión imposible
Música amb DJ’s

10 h
Campionat de Dòmino
Lloc: plaça de Pere IV

Dissabte 9 de setembre
10 a 15 h
Torneig de Dòmino de Festa Major
Lloc: Bar El Parque

21.30 h
Correfoc
Sortida: carrer de l’Estació amb carrer de
Caldes

12 h
Espectacle familiar
Amb el Llop Ferotge de la Cia. Príncep
Totilau
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
14.30 h
Paella
Lloc: Parc Popular
17 h
Frozen scenes (L’Engreskada)
Lloc: Parc Popular
17.30 h
Campionat de futbolí per parelles
17.30 h infants i 19 h adults
Lloc: Plaça de Pere IV
18 h
Ballada de sardanes
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
20 h
Festival Festa Major La Room
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

11 h
Jocs de Protecció Civil
Lloc: avinguda del Primer de Maig
11.30 h
Demostracions d’Arts Marcials,
Zumba i TCB
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
12 h
Diada infantil
Amb inflables, tallers i altres
Lloc: carrer de l’Estació

22 h
Red Dance
Lloc: plaça de la Sardana
22 h
Concert grup Sevillania
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
22.30 h
Concert rociero amb Requiebros
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

12 h
Free style
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
16 h
Tienes + cuento k calleja
(L’Engreskada)
Lloc: plaça de la Sardana
17 h
Taller, berenar i concurs familiar de
futbolí
Lloc: passeig de l’av. de l’Onze de
Setembre
17 h
Ball del fanalet
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

Especial
18 h
Concurs de truites
Lloc: carrer de l’Estació
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14 h
Homenatge a la gent gran
Lloc: Centre Cultural

18 h
Tasta’m & salta – concurs de pintxos
Lloc: sortida des de la pl. d’Antoni Baqué

Espai de Concerts – Centre Cultural
23 h
1h
3h

All Star Karaoke
Bri, bri, bli, bli
(Tribut Extremoduro)
Música DJ’s - Barraka
Rock

23.30 h
Electrònic Flúor Party
La festa de les llums amb el millor
so techno i trance amb barretes
fluorescents
Lloc: Espai la Markesina – Parc Popular
24 h
Ball de nit
Amb l’orquestra Conexión
Lloc: carrer de l’Estació

Setembre 2017

ACTIVITATS ESPORTIVES
Dissabte 9 de setembre
A les 12 h
Festival de patinatge artístic Festa Major
Organitza: Club Patí la Llagosta
Al pati de l’Escola Joan Maragall

19 h
Cabaret de circ
Lloc: passeig de l’av. de l’Onze de
Setembre
20 h
Exhibició de ball
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
22.30 h
Concert
Amb Big Mama Montse Band

I

18 h
Exhibició de judo i karate
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
19 h
Panoch The End (L’Engreskada)
Lloc: carrer de les Escoles
19.30 h
Havaneres i rom cremat
Amb el grup Havana Xica
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
22 h
Castell de focs
Lloc: al costat de la fira
22.30 h
Veredicte final de l’Engreskada
Lloc: Espai de concerts – Centre Cultural

D’11 a 13 h i de 16 a 20 h
III Torneig Mero Alonso
Organitza: Handbol Club Vallag
Al Poliesportiu Antonio García Robledo
Partits del FS Unión Llagostense
A les 11 h FS Unión Llagostense (infantil B)
A les 12 h FS Unión Llagostense (infantil A)
A les 13 h FS Unión Llagostense (cadet)
A les 16 h FS Unión Llagostense (sènior B)
A les 17 h FS Unión Llagostense (juvenil)
A les 18 h FS Unión Llagostense (sènior A)
Al CEM El Turó
A les 18 h
Trofeu Festa Major
Organitza: Club Deportivo Viejas Glorias
Al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

23 h
Espectacle fi de festa
Espectacle d’humor amb Agustín
Jiménez i Luis Larrodera, presentat per
Mariona Bosch
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural

Dilluns 11 de setembre
10 a 21 h
6è Ral·li fotogràfic Festa Major
2017
Lloc: tot el municipi
11 h
Cercavila familiar gegant
Sortida: Centre Cultural
11.45 h
Hissada de bandera
Lloc: davant Ajuntament
12 h
29è Homenatge a Catalunya
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
12 h
Animació i Escuma
Amb Jordi Callau
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
12 h
Murga tapa
Lloc: cruïlla de l’avinguda del Primer
de Maig amb el carrer de l’Estació

ACTIVITATS PERMANENTS
14è Exposició Intergeneracional
d’Art
Organitzada per diversos artistes de
totes les edats de la Llagosta, inclosos
els alumnes d’Art del Casal d’Avis i obres
d’artistes convidats d’altres poblacions
Del 8 al 23 de setembre.
Horari de Can Pelegrí
Lloc: Can Pelegrí
Col·labora: Susana Iglesias
17è Concurs Estatal de Fotografia
El dia 7 de setembre a les 19 h es fallarà
i es lliuraran els premis del concurs.
Exposició de les obres participants del
12 de setembre al 15 d’octubre al Centre
Cultural, de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Organitza: Foto-Club la Llagosta
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Fem Poble per Xavi Herrero
Isa Fernández / Paula Maestre
Isa Fernández és una de les caps de colla dels
Saltats i Paula Maestre, dels Volats. Les dues
estrenen «càrrec» aquest any i expressen la
seva voluntat de guanyar l’Engreskada. Això sí,
practicant una rivalitat sana i divertida.

“Afrontem
l’Engreskada
amb molta
il·lusió, amb
moltes ganes i
anem a per totes”

- Com es presenta l’Engreskada d’aquest any?
Isa: A nosaltres, amb moltíssima il·lusió, estem molt,
molt il·lusionats. I aquest any,
ho sento per la meva amiga,
que està aquí al costat, però
anem a per totes. Aquesta
Engreskada ha de ser per a
nosaltres. Estem amb moltes ganes, ho estem muntant
genial. Si surt com ho estem
preparant, aquest any el color
groc es veurà moltíssim.
- El vermell, no es veurà.
(riures)
Paula: El vermell, aquest any,
no. Hem canviat les samarretes de color, anem de negre,
amb dibuixos que fan al·lusió
a les cinc festes majors d’Engreskada. També ho afrontem
amb molta il·lusió, moltes ganes i treballant molt. Aquest
any, hi ha proves molt complicades, com la carrossa de la
cercavila,...
I: Sí, aquest any la cercavila és
la prova més forta.
P: I anem també a per totes.
Això sí, amb moltes ganes de
divertir-nos, sobretot, després
de tot el que ha passat: diversió.
I: Res de malos rollos entre les

colles, som tots gent del poble.
-Aquesta serà la cinquena
d’Engreskada, suposo que
cada vegada que s’inicia
s’ha de deixar endarrere
tot?
P: Sí, a més la gent es renova,
els caps de colla també,..., llavors, vulguis o no, l’ambient
canvia, perquè cadascú té un
caràcter diferent, hi ha gent
més competitiva, gent que
menys,..
I: Sí, sí, jo sóc una de les competitives (riures).

“Guanyi qui
guanyi, anem a
passar-ho bé, som
tots del poble”
- L’any passat, l’Engreskada
va acabar amb un empat.
I: Sí, molt malament. A mi, em
va fer molta ràbia. Per a mi,
va ser injust. Jo hagués preferit un guanyador, o els Volats
o els Saltats. En una final no
pot haver-hi un empat, podia
haver-hi una prova de desempat. Una final no té empat,

imagina’t una final de Champions amb empat.
P: Els Volats opinem exactament el mateix. La sensació
d’aquell dia era estranya, amb
cares molt rares a l’escenari.
Es van escoltar coses,...
I: Comentaris, de que guanyaven els Volats, després empat,...
P: A nosaltres, que guanyaven
els Saltats, després nosaltres.
Crec que hi va haver de tot,
discussions,...
I: A més, guanyi qui guanyi,
anem a passar-ho bé. Si a
més, som tots gent del poble.
Competim durant la Festa,
però després ens avenim tots.
Però hi ha d’haver rivalitat.
- Com feu els Saltats i els
Volats per atraure gent a les
vostres colles?
I: Amics, amics d’amics. Jo
a l’escola li dic a gent, vaja,
anem corrent la veu. Publicant coses,...
P: El boca orella, jo tinc una
amiga, li comento, aquesta a
un altre, i així. Els Volats fem
servir molt Facebook, Instagram i Twitter. També amb les
activitats que fem. Segur que
els Saltats amb el Holy ho van
fer també.

I: Sí, també, per exemple, amb
el Crazy, solidari amb l’ELA,
d’allà van sortir deu simpatitzant més.
- A banda de les proves, el
jurat de l’Engreskada valora molt el que feu durant
la Festa, com ho teniu en
compte?
P: Els Volats mirem molt de
cuidar els infants, de treure-li
suc. Ells, durant les proves de
l’Engreskada, no poden participar, llavors és una manera
de donar-los protagonisme.
Els nens van als assajos, participen i hem de fer coses per a
ells, perquè col·laborin.
I: Tenim infants més petits. A
ells els agrada venir. Hauríem
d’introduir alguna activitat a
l’Engreskada per a ells.

“Hem de fer
coses per als
infants, alguna
prova de
l’Engreskada”
- Quines activitats fareu
aquest any durant la Festa
Major?

P: Nosaltres organitzem el
Red Dance, que és com el joc
de la Wii, Just Dance, però popular, obert a tothom.
I: Nosaltres farem el concurs
de pintxos Tasta’m & salta.
- Les dues us estreneu com
a cap de colla aquest any.
Quin balanç feu de l’Engreskada quan arriba ja la
cinquena edició?
I: Jo, als Saltats, porto un any,
així que tampoc puc dir gaire
cosa.
P: Jo porto als Volats des del
principi. Per a mi, sota el meu
parer, com el primer any, cap.
La novetat, els nervis, organització,... tot va ser una mica
caos, però es va suplir amb les
ganes que tenien els membres de l’Engreskada per treballar, i les colles. L’ambient
que es va viure el primer any,
jo no l’he vist.
I: Als Saltats jo sento el mateix
comentari. Però, a mi, m’està
passant ara. Potser perquè
és el meu primer any i jo tinc
aquesta il·lusió. Per a mi, és
fantàstic. Fins a tot, a casa em
diuen «eh, que tens família,
que no tot són els Saltats!».
Tinc moltes ganes que arribi
l’Engreskada d’aquest any.

