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Compte enrere per a la celebració 
de la Festa Major de 2018

La Murga organitzarà diver-
sos actes i divendres muntarà 
la Cercavila canalla, un acte 
previ a la Festa Major. L’As-
sociació de DJ de la Llagosta 
VIPS també muntarà alguns 
espectacles, la Killing the 
summer 2018 i la Retro paty 
vol.3.  

El carrer de l’Estació acollirà 
tres balls de nit amb les or-
questres Cadillac, Swing Lati-
no i Tropikana.
Dissabte, es coneixeran la Pu-
billeta i l’Hereu d’aquest any i 
també se celebraran el Corre-
foc i el Corre-tasques. A més, 
actuarà a la plaça d’Antoni Ba-
qué l’humorista Jordi LP. 
Diumenge, es podrà gaudir 
d’un espectacle familiar a 

L’Ajuntament està realitzant els darrers preparatius 
de la Festa Major de 2018, que se celebrarà del 8 a 
l’11 de setembre. Abans, però, dijous i sobretot di-
vendres, es desenvoluparan algunes activitats per 
anar escalfant motors. Los Mojinos Escozíos tindran 
molt protagonisme. La banda, amb una important 
vinculació amb el nostre municipi, serà l’encarre-

el pregó i després actuarà a l’Espai de Concerts del 
Centre Cultural. 

la plaça d’Antoni Baqué i la 
Murga cuinarà la paella ge-
gant. A la tarda, l’alumnat de 
La Room mostrarà les seves 
habilitats a la plaça d’Antoni 
Baqué. A la nit, se celebrarà 
un concert rociero amb Hi-
nojos, mentre que l’Espai de 
Concerts acollirà una actuació 
amb el grup de versions Los 80 
principales. 
Dilluns al matí, se celebraran 
diverses activitats infantils. 
Els actes dedicats als més pe-
tits també tenen una presència 
important a la programació. A 
la tarda, la Murga organitzarà 
el Concurs de truites, hi haurà 
una exhibició de balls en línia 
i Nanocosmos posarà en esce-
na al Centre Cultural la seva 
obra Spot. 
Durant la jornada de dilluns, 
també es podrà gaudir de l’ex-
hibició de balls de saló que 
oferirà La Llagosta Club de 
Ball, així com d’un espectacle 
de folklore xilè i d’un tribut a 
AC/DC.

Los Mojinos Escozíos 
faran el pregó i 
actuaran la primera nit  
a l’Espai de Concerts

PASSATGE DEL TERROR

Una de les novetats d’aquesta Festa Major serà el passatge del 
terror Where evil hides (Donde el mal habita). El Parc Popu-
lar és el lloc escollit per acollir aquesta instal·lació, realitzada 
per l’Associació d’Esdeveniments Culturals de la Llagosta. 
Els visitants podran passar per les catorze sales que estaran 
a l’interior d’una carpa dissenyada per a l’ocassió, inspirada 
en una casa terrorífica. Una desena d’actors caracteritzats de 
personatges típics de pel·lícules de terror seran els que donin 
l’ambient adequat al passatge. L’activitat està recomanada per 
a persones majors de 14 anys.
El passatge del terror estarà obert tots els dies de la Festa Ma-
jor. El seu horari serà de 19.30 h a 1.30 h els dies 7, 8, 9 i 10. El 
diumenge també obrirà al matí, d’11 h a 14.30 h i dimarts, de 
19.30 h a 23 h. L’entrada costarà cinc euros i es poden acon-
seguir descomptes als comerços col·laboradors, identificats a 
l’aparador amb el distintiu de l’esdeveniment terrorífic. 

El darrer dia de la Festa Major, 
portarà el 7è Ral·li fotogràfic. 
l’Homenatge a Catalunya, la 
Murga tapa i l’Homenatge a la 
gent gran. A la nit, es coneixe-
rà el veredicte final dels Saltats 
i els Volats, hi haurà el castell 
de focs i el Monaguillo prota-
gonitzarà l’espectacle de fi de 
festa.
A més, durant la Festa Major 
se celebraran activitats espor-
tives i hi haurà actes perma-
nents. L’Ajuntament ha arribat 
a un acord amb els firaires per 
tal que l’11 de setembre des de 
les set de la tarda es pugui gau-
dir d’un 2x1 en l’adquisió dels 
tiquets de les atraccions. 
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Los Mojinos Escozíos.  Imatge del web de Los Mojinos Escozíos

Los Mojinos Escozíos prota-
gonitzaran el concert estrella 
de la Festa Major de la Llagos-
ta de 2018. La banda, amb una 
forta implicació amb la nostra 
localitat, actuarà la primera 
nit. En concret, a la una de la 
matinada del dia 9, a l’Espai 
de Concerts, que, un any més, 
s’habilitarà davant del Centre 
Cultural, a la plaça de l’Alcal-
de Sisó Pons. Abans i després 
del concert de Los Mojinos Es-
cozíos, a les 23.30 i a les 3 ho-
res, actuarà el DJ Dr. Remoto. 
La segona nit de Festa Major, 
l’Espai de Concerts del Cen-
tre Cultural acollirà música 
de barraka entre les 23 i les 24 
hores. Després, des de les 24  
i fins a les 2.30 hores, es po-

CONCERTS   ACTUARAN LA PRIMERA NIT A L’ESPAI DE CONCERTS DEL CENTRE CULTURAL

Los Mojinos Escozíos, 
grup estrella de la festa 

drà gaudir de les versions del 
grup Los 80 principales. La 
nit acabarà amb més música 
de barra ka entre les 2.30 i les 
4 hores. El dia 10, entre les 24 
i la 1.15 hores, actuarà el grup 

Aquest any, la Festa Major es 
desenvoluparà entre els dies 8 
i 11 de setembre. No obstant 
això, els dies 6 i 7 de setembre, 
tindran lloc unes primeres ac-
tivitats per anar escalfant els 
motors. 
Aquest dijous, està prevista 
una donació especial de sang, 
organitzada pel Banc de Sang. 
Les persones interessades es 
podran adreçar al Casal d’Avis 

Diverses activitats abans de 

local Sin retorno. Entre la 1.30 
i les 3, hi haurà un tribut al 
grup AC/DC amb The Bon 
Scott Band i, després, entre 
les 3.15 i les 5 hores, música 
barra ka rock. - Juanjo Cintas

PREGÓ

Un inici especial 
de festa amb 
Los Mojinos

Los Mojinos Escozíos seran 
els encarregats aquest any de 
donar l’inici oficial a la Festa 
Major de la Llagosta. El grup 
serà el protagonista del pre-
gó dissabte a partir de les 21 
hores des del balcó de l’Ajun-
tament de la Llagosta. Tots 
els membres de Los Mojinos 
Escozíos s’adreçaran a la ciu-
tadania en un pregó especial. 
Després, actuaran a l’Espai 
de Concerts del Centre Cul-
tural. 

TEATRE

Nanocosmos 
representarà 
l’obra Spot

El grup de teatre llagostenc 
Nanocosmos oferirà du-
rant la Festa Major una re-
presentació de la seva obra 
Spot, una comèdia de Carles 
Alberola i Roberto García. 
L’espectacle teatral es por-
tarà a terme dilluns a les 
18.30 hores al Centre Cultu-
ral. Les entrades (donatiu de 
tres euros) es poden recollir 
als establiments comercials 
Areamania i Ferreteria Ra-
macciotti. 

CORRE-TASQUES

El Grup la Feria organitzarà una 
nova edició del Corre-tasques

Dissabte, a les 22 hores, començarà un nou Corre-tasques, a 
càrrec del Grup la Feria. La sortida es farà des de la plaça d’Eu-
ropa. Els tiquets, a un preu de 12 euros, es poden adquirir fins 
dijous de les 18 a les 20 hores a Can Pelegrí.  L’organització 
recorda que el consum de begudes alcohòliques està reservat 
a majors de 18 anys. El grup local LOTOKOTÓ amenitzarà el 
Corre-tasques. 

de les 10 a les 13.30 hores i de 
les 16.30 a les 21 hores. 
Divendres, a les 22 hores, co-
mençarà a la plaça d’Antoni 
Baqué la cercavila canalla amb 
canó d’escuma. L’activitat és 
organitzada, un any més, per 
la Murga. 
El mateix divendres, entre les 
22.30 i les 5 hores, se celebra-
rà a l’Espai de Concerts del 
Centre Cultural la Killing the 

Summer 2018, la millor fes-
ta de música electrònica amb 
tech-house, house, techno i 
trance, que anirà a càrrec de 
VIPS, l’associació de DJ de la 
Llagosta, amb diversos estils 
musicals. Està previst que du-
rant la vetllada hi actuin els DJ 
Bass Groove, Sergi Donat, Eric 
Velyce, José Molina i Beto. Un 
cartell espectacular abans de 
la Festa Major. - J. Cintas



INFÀNCIA   TOTS ELS DIES INCLOUEN MÉS D’UNA PROPOSTA PER ALS NOIS I LES NOIES

L’oferta d’activitats festives 
infantils serà força variada
Les activitats infantils de la 
Festa Major començaran amb 
l’elecció de la Pubilleta i l’He-
reu d’aquest 2018. L’acte esta-
rà amenitzat pel grup d’ani-
mació infantil El Flabiol i es 
farà el dissabte 8 de setembre 
a les 12 hores a l’escenari del 
carrer de l’Estació.
Tot i que aquesta serà la pri-
mera activat infantil de la 
Festa Major, la cercavila ca-
nalla amb canó d’escuma  de 
la Murga, que aquest any se 
celebrarà el 7 de setembre, 
acostuma a comptar amb una 
bona presència de nens i ne-
nes.
Per a diumenge, hi ha pro-
gramades tres activitats adre-
çades als infants i a les seves 
famílies. L’Associació de Vo-
luntaris de Protecció Civil or-
ganitza a les 11 hores els Jocs 
de Protecció Civil a l’avingu-
da del Primer de Maig; a les 
12 h, la plaça d’Antoni Baqué 
acollirà el Dia de Festa Major, 
de la Companyia El Replà, i, 

a les 17 h, l’Esplai Dijoc ofe-
rirà al passeig de l’avinguda 
de l’Onze de Setembre tallers, 
un berenar i un concurs de 
futbolí.

Mes activitats
La Murga organitzarà la Dia-
da infatil amb inflables di-
lluns a les 12 h al carrer de 
l’Estació. El mateix dia, a 
les 19 h, el passeig de l’avin-
guda de l’Onze de Setembre 

acollirà el Cabaret de Circ. 
La darre ra jornada de Festa 
Major, els infants estan con-
vidats a la Cercavila familiar 
gegant que sortirà a les 11 h 
del Centre Cultural. A les 12 
h, hi haurà la Festa de l’Escu-
ma amb Jordi Callau a l’Espai 
de concerts.  Els infants més 
atrevits podran visitar durant 
tots els dies de la Festa el pas-
satge del terror al Parc Popu-
lar. - Xavi Herrero

LES LLAGOSTES DE L’AVERN PROTAGONITZEN L’ESPECTACLE

El Correfoc se celebra 
dissabte a les 21.30 h
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La primera nit de la Festa Major també es podrà gaudir del tra-
dicional Correfoc. Un any més, les Llagostes de l’Avern, la colla 
de diables de la nostra localitat, protagonitzarà aquest espectacle 
de foc i ball per diversos carrers de la Llagosta. L’activitat co-
mençarà dissabte a les 21.30 hores, després del pregó. La sortida 
tindrà lloc a la cruïlla del carrer de l’Estació amb el carrer de 
Caldes. 

BALLS

Exhibicions de 
ball a la plaça 
d’Antoni Baqué

Durant la Festa Major, es po-
drà gaudir de diverses exhi-
bicions de diferents estils de 
balls. Diumenge, a partir de 
les 19 hores, la plaça d’Antoni 
Baqué acollirà un ball orga-
nitzat pel Casal d’Avis. Poste-
riorment, a les 19.30 h, en el 
mateix escenari, serà el torn 
del Festival de Festa Major de 
l’alumnat de l’Escola de dan-
sa La Room.  
Dilluns, a les 18 h, hi hau-
rà a la plaça d’Antoni Baqué 
una exhibició de ball en línia 
del Casal d’Avis. A les 20 h, 
els membres de La Llagos-
ta Club de Ball mostraran 
les seves habilitats també a 
la plaça d’Antoni Baqué. Els 
assistents podran veure dife-
rents estils amb els balladors 
locals. 
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La Paella Popular de la Murga  
es farà aquest any el diumenge 
de Festa Major. Més de 2.000 
persones podran tastar l’arròs 
que prepara el grup des de fa 
més d’un quart de segle.
La primera activitat de la 
Murga serà la Cercavila ca-
nalla amb canó d’escuma, 
que tindrà lloc el divendres 7 
de setembre a partir de les 22 
h. El recorregut s’iniciarà a la 
plaça d’Antoni Baqué.
Dilluns, la Murga realitzarà 
dues activitats. A les 12 h co-
mençarà la Diada infantil al 
carrer de l’Estació i, al mateix 
lloc, es farà el Concurs de trui-
tes a partir de les 18 h. 

COLLES   EL GRUP ORGANITZARÀ UN TOTAL DE SIS ACIVITATS DES DE DIVENDRES FINS A DIMARTS

La Murga continua animant 
la Festa Major de la Llagosta

Els Sangrinaris oferiran una nova Sangriada la nit del 10 de se-
tembre a les 24 hores. Serà la 27a edició d’aquesta activitat que 
atrau molt de públic. La Sangriada estarà amenitzada amb mú-
sica en viu. Hi haurà un repartiment gratuït de sangria només 
per a les persones majors d’edat. L’activitat es farà a la cruïlla 
del carrer de l’Estació amb l’avinguda del Primer de Maig. 

RAL·LI FOTOGRÀFIC

7a edició del Ral·li

gegants i el Foto-Club

Dimarts, a les 10 h, se celebrarà la setena edició del Ral·li foto-
gràfic de Festa Major, que organitzaran el Foto-Club la Llagosta 
i la Colla Gegantera de la nostra localitat. Les inscripcions es 
poden fer fins al dia 7 a l’OAC i a Can Pelegrí. També fins al 
dia 10 a l’e-mail llagosta@gegants.cat i el mateix dia 11 de les 10 
a les 10.30 hores a l’Ajuntament. El veredicte i el lliurament de 
premis, el 14 de setembre a les 19 hores a l’Ajuntament. - J.C.

Per al darrer dia de la Festa 
Major, la Murga ha preparat la 
Murga tapa, que començarà  a 
les 13 h a la cruïlla del carrer 

SANGRIADA

Durant la Festa Major, es po-
drà gaudir de tres balls de nit a 
l’escenari que hi haurà muntat 
al carrer de l’Estació. Dissab-
te, a partir de les 24 hores, 
actuarà l’orquestra Cadillac. 
Diumenge, a la mateixa hora, 
pujaran a l’escenari els com-
ponents de l’orquestra Swing 
Latino, mentre que dilluns 
serà el torn de l’orquestra Tro-
pikana. Tres bones oportuni-
tats per mostrar les habilitats 
de cadascú a l’hora de ballar.  

L’escenari del carrer de l’Estació 
acollirà tres balls de nit

de l’Estació amb Primer de 
Maig, i, com cada any, farà el 
rom cremat amb havaneres a 
les 19.30 h. - Xavi Herrero

CASTELL DE FOCS

El tradicional Castell de focs artificials, juntament amb l’espec-
tacle de fi de festa, serviran per posar el punt final a la Festa 
Major. El Castell donarà inici dimarts a les 22 hores. Els focs 
estaran situats al carrer del Montseny, al costat de la fira. 

Jocs de Protecció Civil a 
l’avinguda del Primer de Maig
L’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de la Llagosta 
oferirà una matinal de jocs 
el dia 9 a partir de les 11 ho-
res. Tots els infants de la nos-
tra localitat podran gaudir 
una estona practicant amb el 
materia l que fa servir Protec-
ció Civil en les seves accions. 
L’activitat es desenvoluparà 
a l’avinguda del Primer de 
Maig. - J.C.
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L’APP DE LA FESTA MAJOR   LA CIUTADANIA DISPOSARÀ NOVAMENT D’UNA APLICACIÓ MÒBIL 

Tota la informació de la 
Festa Major estarà a l’APP
La Festa Major torna a te-
nir una aplicació de telèfon 
mòbil pròpia. A més de la 
programació d’activitats, 
l’APP ofereix l’emplaçament 
de cada acte, enllaços a les 
xarxes socials relacionades 
amb la Festa Major i infor-
mació dels possibles canvis 
que es puguin anar produint. 
Aquesta és la segona vegada 
que l’Ajuntament de la Lla-
gosta posa a disposició de la 
ciutadania aquesta eina, que 
està disponible per a les plata-
formes Android i iOS amb el 
nom de FM LA LLAGOST A 
2018. Aquelles persones que 
tinguin instal·lada l’aplicació 
de la Festa Marjor de l’any 
passat només cal que facin 
una actualització de la ma-
teixa. L’APP continua amb la 
mateixa línia iniciada el 2017, 
incorporant les publicacions 
que es facin als perfils muni-
cipals de Facebook, Twitter i 
Instagram sobre la Festa Ma-

jor, que es podran visualit-
zar al dispositiu mòbil sense 
necessitat de tenir un perfil 
propi. 

Altres punts d’informació
Per a aquelles persones que 
s’estimin més consultar 
la programació en paper,  
l’Ajuntament ha publicat el 
llibret amb les activitats que 
organitzen les entitats de 

la nostra localitat i el pro-
pi Ajuntament. A les pàgi-
nes centrals es pot trobar un 
programa de butxaca amb la 
informació principal de cada 
acte. A les pàgines 14 i 15 
d’aquest 08centvint també es 
publica tota la programació 
de la Festa Major 2018. Un al-
tre punt de consulta es troba 
al tòtem informatiu instal·lat 
al costat de l’Ajuntament.

IGUALTAT   LES BARRES DEL SERVEI DE BAR DE LES ENTITATS SERAN PUNTS D’ACOLLIDA

Una Festa Major lliure de 
comportaments sexistes
La Festa Major 2018 també 
tindrà un protocol d’actua-
cions contra les conductes se-
xistes. L’Ajuntament segueix 
la línia iniciada per primera 
vegada l’any passat i reforça el 
protocol elaborat per l’asso-
ciació Veus de Dona amb la 
col·laboració de la Regidoria 
d’Igualtat. A més, se suma a 
la campanya, entre altres en-
titats, l’ACIS.
Aquest protocol servirà per 
actuar en cas d’agressió i 
comptarà amb un reforç co-
municatiu al llarg de la fes-
tivitat. Així hi haurà cartells 
explicant les línies d’actuació 
en cas d’agressió dins de les 
barres de bar dels concerts, 
díptics explicatius, cartells 
preventius en les zones on les 
entitats adherides fan la seva 
activitat i cartells informatius 

en els espais de festa. També 
hi haurà punts d’acollida als 
quals es podran adreçar les 
persones agredides. Aquests 
punts seran les barres del ser-
vei de bar de les entitats. Si 
una persona es veu implicada 
en una agressió sexista, po-

drà demanar ajut en alguna 
de les barres de la festivitat. 
A més, si vol, algú l’acompa-
nyarà a denunciar els fets. El 
telèfon d’atenció les 24 hores 
a les víctimes de violència 
masclista és el 900 900 120 i 
el d’Emergències, el 112.  
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- Com serà la Festa Major 
d’aquest any?
Jo crec que donem un pas més 
cap a endavant, tal com ens 
vam proposar, incrementant 
la qualitat de la Festa Major 
per buscar l’excel·lència del 
que era abans. Ja ho he dit en 
altres ocasions, jo crec que la 
Festa havia baixat de qualitat 
i teníem el compromís de tor-
nar-la a posar en el lloc que es 
mereix la nostra Festa Major.

- Quins serien aquests ele-
ments de qualitat?
La contractació d’orquestres 
més grans i millors, els es-
pectacles de fi de festa i els de 
l’Espai de Concerts, amb una 
major rellevància i qualitat. 
Aquest any, hem incremen-
tat el pressupost de Joventut, 

ENTREVISTA    MARIANO GARCÍA, REGIDOR DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

“Donem un pas endavant 
incrementant la qualitat”

amb la incorporació de Los 
Mojinos Escozíos, i a Cultura, 
amb la contractació del Mo-
naguillo, que és un personatge 
conegut que farà un especta-
cle de fi de Festa com mereix 
la Llagosta. Com l’any passat, 
també hi haurà una nit d’hu-
mor, que en aquesta ocasió 
protagonitzarà Jordi LP. Tam-
bé recuperem les actuacions 
folklòriques, que vam perdre 
perquè les Jornades Interna-
cionals Folklòriques van can-
viar de dates, i hem contractat 
un grup que ens portarà la 
cultura de l’Illa de Pasqua.

- Les entitats continuen te-
nint un pes important a la 
programació?
Sí, sí, sense cap mena de dub-
te. Sempre ho dic i torno a 

agrair a les entitats que facin 
seva la Festa Major. Les ac-
tivitats que organitzen són 
molt importants. L’estructura 
de la programació l’estableix 
l’Ajuntament amb les comis-
sions, però el veritablement 
important és el que fan les en-
titats i la seva dinamització. 

- Aquest any, la competició de 
Saltats i Volats serà diferent.
Sí, com se sap, l’Engreskada 
ha deixat de fer les activitats 
de la competició. Aquest any 
seran les pròpies colles les que 
s’organitzin. Jo crec que dona-
rà un bon joc i la gent hi par-
ticiparà.

- Com s’ha treballat aquest 
any el tema de la seguretat 
preventiva?

La seguretat és un tema im-
portant que ens preocupa. De 
fet, aquest any, el pressupost 
de seguretat també s’ha incre-
mentat. A l’Espai de Concerts, 
hi haurà més seguretat, ja que 
portem un grup important 

que atraurà molta gent. La Po-
licia Local estarà treballant al 
100%, amb els sis nous agents 
que es van incorporar al ju-
liol. A més, hi ha la tasca de 
Protecció Civil, que també cal 
destacar. - Xavi Herrero
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SALTATS I VOLATS   LES DUES COLLES PARTICIPARAN EN DUES PROVES, UNA DILLUNS I L’ALTRA DIMARTS

La competició entre els Volats i
els Saltats es transforma en un joc
Per primer cop des que van 
néixer les colles dels Volats i 
dels Saltats, fa sis anys, no hi 
haurà competició per Festa 
Major. Enguany, no participa 
l’Engreskada i totes dues co-
lles llagostenques han decidit 
tirar endavant amb la seva 
participació a la festivitat 
sense el caire competitiu que 
hi havia predominat els anys 
anteriors. Tot i això, les dues 
colles han decidit, mitjançant 
una comissió de treball con-
junt, formada per membres 
dels Saltats i dels Volats, que 
participaran a la Festa Ma-
jor amb una cercavila i dues 
proves. El tret distintiu en 
comparació amb altres anys 
serà que enguany no hi hau-
rà un guanyador final i, en 
acabar cada prova, hi hau-

rà diversos reconeixements. 
Abans de disputar les proves, 
les dues colles participaran 
en una cercavila, amb altres 
entitats del municipi, el dis-
sabte 8 de setembre a partir 
de les 19.30 h, tot just abans 

del pregó. La primera pro-
va serà el Tobogan Aquàtic 
Urbà, que convertirà el carrer 
Nicolás Longarón -davant de 
l’Escola Sagrada Família- en 
un tobogan d’aigua de 17 a 20 
h el dilluns 9 de setembre. La 
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segona prova constarà d’una 
gimcana, anomenada Humor 
Naranja, amb diverses acti-
vitats per superar a la plaça 
de la Sardana a les 17 h el di-
marts 11 de setembre. - José 
Luis Rodrí guez Beltrán
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COMUNICACIÓ

Seguiment 
informatiu de la 
Festa Major

El Departament de Comuni-
cació de l’Ajuntament de la 
Llagosta realitzarà, novament, 
una cobertura informativa es-
pecial de les activitats que es 
desenvolupin durant la Festa 
Major. Durant els quatre dies, 
la ciutadania podrà consultar 
les publicacions que es faran 
a les xarxes socials de l’Ajun-
tament (Facebook, Twitter i 
Instagram) així com al web 
municipal (www.llagosta.cat). 
També, es publicaran notícies 
al web del 08centvint i a les 
xarxes socials d’aquest mitjà 
d’informació de la nostra lo-
calitat (Facebook i Twitte r). 
Per tal de facilitar el segui-
ment de les informacions pu-
blicades així com dels canvis 
de darrera hora que hi pugui 
haver, es farà servir l’etiqueta 
#FMlaLlagosta201 8.
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Una desena d’entitats de la 
nostra localitat organitzaran 
activitats esportives els dies 
7, 8 i 11 de setembre. La pri-
mera serà el Trofeu Handbol 
de Festa Major del Joventut 
Handbol la Llagosta, que tin-
drà lloc divendres al Pavelló 
Antonio García Robledo de 
18 a 23 h, amb els equips juve-
nils i els dos sèniors. El CEM 
El Turó organitzarà la matei-
xa tarda, de 19.30 a 21 h, una 
sessió dirigida de Locus Fit a 
la plaça de la Concòrdia.
El dia 8 se celebraran diver-
ses activitats. De 9 a 20 h, es 
farà el Trofeu Handbol Mero 
Alonso del Vallag amb partits 
de tots els equips de l’entitat  
al Pavelló Antonio García 
Robledo; d’11 a 18 h, es dis-
putarà el Torneig FS Unión 
Llagostense amb partits de 

Una desena d’activitats 
esportives a la Festa Major

ESPORTS     EL PROGRAMA INCLOU ARTS MARCIALS, FUTBOL, HANDBOL, FUTBOL SALA I PATINATGE

tots els equips de l’entitat a 
la pista del CEM El Turó; de 
12 a 14 h, el Festival de Pati-
natge Artístic del Club Patí la 
Llagosta a l’Escola Joan Ma-
ragall; a les 17.30 h, el Trofeu 
de futbol Festa Major del CD 
Vie jas Glorias al Camp Mu-
nicipal Joan Gelabert; i a les 

18 h, l’Escola Okinawa Team 
farà una demostració d’arts 
marcials a la plaça d’Antoni 
Baqué. Les activitats esporti-
ves acabaran el dia 11 a partir 
de les 18 h amb una exhibició 
de l’Associació Esportiva Ka-
rate-Judo la Llagosta a la plaça 
d’Antoni Baqué. - J.L.R.B.

Tres són les activitats perma-
nents que estaran disponibles 
a la Festa Major. D’entre les 
propostes, hi ha la novetat del 
Passatge del terror, que orga-
nitza l’Associació d’Esdeve-
niments Culturals de la Lla-
gosta. Amb el nom On el mal 
habita, el Parc Popular es con-
vertirà en una proposta terro-
rífica el 7, 8 i 10 de setembre 
amb passis de 19.30 a 1.30 h; 

Les activitats permanents
el diumenge 9, d’11 a 14.30 h; i 
el dimarts 11, de 19.30 a 23 h.
També hi haurà dues expo-
sicions. Com és habitual, se 
celebrarà una nova edició de 
l’Exposició Intergeneracional 
d’Art. Aquesta exposició, que 
arriba a la setzena edició, està 
organitzada per diversos ar-
tistes de totes les edats de la 
Llagosta, inclosos els alumnes 
d’Art del Casal d’Avis. També 

hi haurà obres d’artistes convi-
dats d’altres localitats. A més, 
comptarà amb la col·laboració 
de Susana Iglesias. L’activitat 
estarà disponible del 8 al 23 de 
setembre a Can Pelegrí.
L’altra exposició serà la mos-
tra del Concurs de Cartells de 
Festa Major 2018, que es podrà 
visitar  del 7 al 16 de setembre 
al Centre Cultural de la Lla-
gosta. - J.L. Rodríguez Beltrán

GENT GRAN

La Casa de Andalucía muntarà dimarts un nou acte d’ho-
menatge a la gent gran de la Llagosta. El dinar se celebrarà a 
les instal·lacions del Centre Cultural. L’Homenatge a la gent 
gran començarà a les 14 hores. Aquesta és una de les activitats 
clàssi ques de la Festa Major. 

MÚSICA AMB VIPS

VIPS organitzarà la tercera edició
de la remember dels anys 90

L’Associació de DJ de la Llagosta, VIPS, organitzarà dilluns la 
Retro party vol.3 a la Markesina del Parc Popular. Es tracta de 
la tercera edició de la remember dels anys 90, un tribut a les 
millors discoteques amb un repàs dels millors temes de mú-
sica electrònica de la dècada. Les actuacions començaran a les 
22.30 i finalitzaran a les 6 hores. Els assistents podran gaudir 
amb la música de DJ Deivitt & DJ Jam (Warm up), DJ Quequi 
& DJ Jose Molina (Teatre), DJ Beto (Dsigual), DJ Jam (Chasis & 
Área) i DJ Deivitt (Xque & Pont aeri). 
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La Festa Major de 2018 co-
mençarà i acabarà amb hu-
mor. Jordi LP actuarà dis-
sabte, a partir de les 22.30 
hores, a l’escenari de la plaça 
d’Antoni Baqué. L’humorista 
català torna a la Llagosta, on 
ja havia protagonitzat algun 
espectacle i havia estat pre-
goner. 
La Festa Major començarà i 
acabarà amb humor, ja que 
el darrer acte previst a la pro-
gramació és l’espectacle de fi 
de festa que protagonitzarà el 
Monaguillo. També actuarà 
Miguel Ángel Marín, men-

L’humorista el Monaguillo 
tancarà la Festa Major

HUMORISTES   JORDI LP ACTUARÀ DISSABTE A LA PLAÇA D’ANTONI BAQUÉ

En aquesta ocasió, la festa du-
rant la qual s’escolliran la Pu-
billeta i l’Hereu de la Llagosta 
de 2018 se celebrarà dissabte 
a partir de les 12 hores. L’ac-
tivitat tindrà lloc a l’escenari 
que s’habilitarà al carrer de 
l’Estació. El grup El Flabiol 

serà l’encarregat d’amenitzar 
l’acte. Un bon nombre de nois 
i noies participaran en aquest 
concurs. La Pubilleta i l’He-
reu debutaran a la tarda du-
rant la cercavila d’inici de la 
Festa Major. Serà la seva pri-
mera activitat. 

PUBILLETA I HEREU

L’elecció es farà dissabte 
a partir de les 12 hores

tre que la presentació anirà 
a càrrec d’Elisabet Carnicé. 
L’espectacle de fi de festa es 

desenvoluparà a partir de les 
23 hores a l’Espai de Concerts 
del Centre Cultural. - J.C.

El Monaguillo.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA    

Una dotzena de persones, 
a la Comissió de la Festa Major
La Comissió de la Festa Major 
2018 de la Llagosta ha comp-
tat aquest any amb la partici-
pació d’una dotzena de perso-
nes, algunes en representació 
d’entitats i d’altres a títol in-
dividual. El grup es va consti-
tuir al març i el 13 de juny va 
celebrar la seva darrera reu-
nió. Igual que l’any passat, hi 
ha hagut una única comissió, 
amb dues subcomissions, una 
de Cultura i una altra de Jo-
ventut. - J.C.

Jordi LP. 

El cartell de la Festa Major 
és obra de Júlia Quintana

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Júlia Quintana Tissier, veïna de Martorelles de 20 anys, és l’au-
tora del cartell de la Festa Major de la Llagosta de 2018. Quin-
tana, que és estudiant de Belles Arts, va presentar al concurs 
una il·lustració en la qual destaca un dels gegants de la Colla 
Gegantera de la Llagosta, la Torradeta, entre altres personatges, 
que representen les Llagostes de l’Avern o el Grup de Ball de 
Gitanes. “Conec bastant els gegants de Martorelles i ja havia 
coincidit amb la colla llagostenca en una trobada. A més, vaig 
buscar informació sobre la localitat”, ha explicat l’autora, que 
va guanyar 500 euros i va obtenir 529 vots, d’un total de 697. 
Jackson Barbosa, de la Llagosta, amb 127 vots, va ser segon i 
Jaume Gubianes, de Navàs, amb 41 vots, tercer. - J.L. Rodríguez
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CULTURA

Dilluns, actuarà 
un grup de
folklore xilè
L’escenari de la plaça d’An-
toni Baqué acollirà dilluns 
l’actual del grup Mahia Rapa 
Nui Illa de Pascua. Es tracta 
d’una companyia de folklore 
xilè. L’actuació començarà a 
les 22.30 hores. Aquesta acti-
vitat és una de les novetats de 
la Festa Major amb la qual es 
pretén recuperat l’esperit de 
les Jornades Internacionals 
Folklòriques. 

CULTURA

30è Homenatge 
a Catalunya del 
Grup de Gitanes
El Grup de Ball de Gita-
nes organitzarà, coincidint 
amb la Diada, el 30è Ho-
menatge a Catalunya. Les 
actuacions tindran lloc a la 
plaça d’Antoni Baqué a par-
tir de les 12 hores. Abans, a 
les 11.45 hores, es farà l’acte 
institucional de la Diada a 
la Llagosta amb la hissada 
de la senyera en un dels pals 
de l’Ajuntament.  
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CULTURA

Desde la agrupación Socialista os queremos de-
sear una Feliz Fiesta Mayor y que la podamos dis-
frutar con salud todos y todas. 
Para después de la Fiesta, nosotros seguiremos 
con el buen trabajo para nuestro pueblo, porque 
este verano hemos dejado listos muchos proyec-
tos que en breve se pondrán en marcha. 
Hemos aprobado el proyecto de renovación de 6 
parques infantiles de La Llagosta: Picasso, Anne 
Frank, Sardana, Cinto Pagès, Alcalde Serrano y 
Parque Popular.
Hemos aprobado el proyecto de reforma y mejora 
de la Plaza Cataluña.
Hemos cerrado el Presupuesto anterior en superá-
vit de 900.000€ que nos permitirá tapar los aguje-
ros de la legislatura pasada y rescatar la empresa 
municipal.
Hemos pactado con la Generalitat la nueva pa-
rada de bus zona1 encima del puente de la riera 
seca. Donde estamos en proceso de redacción del 
Proyecto. 
Y también estamos rematando el proyecto de res-
tauración Fase 1 de la Masía Can Baqué. 
Estos días disfrutemos de la Fiesta Mayor, de 
nuestra gente, de los espectáculos, de las collas 
y entidades, de los fuegos artificiales, de los con-
ciertos, y sí, este año, de los Mojinos. 

Partit dels Socialistes de 
Catalunya

Partit Popular

FELIZ FIESTA MAYOR

Esquerra Republicana 
de Catalunya

Partit Demòcrata Europeu 
Català

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans

Arriba un dels moments més esperats de l’any: la 
Festa Major de la Llagosta. Des del Grup Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i 
Alternativa volem desitjar-vos quatre dies intensos, 
plens d’alegria i de bons moments. El govern de la 
propaganda i el maquillatge ha preparat una festa 
major amb dos plats forts: els Mojinos i els focs 
artificials. Un model de festa gran que amb petits 
retocs es repeteix des de fa gairebé 30 anys (només 
cal agafar els programes per comprovar-ho). Una 
festa major per a tothom, o només pensant en els 
interessos partidistes del govern que fa tres anys 
malbarata els recursos del conjunt de la ciutadania 
del nostre municipi? Al nostre grup municipal 
també ens preguntem: On queda el paper de la 
joventut? Per a què serveix una comissió de Festa 
Major que pràcticament han buidat de contingut i 
competències? L’ordenació d’espais dedicats a les 
activitats és el més adequat? S’ha acabat el model 
de pregó de contingut social que ICV-EUIA va crear 
la legislatura anterior? Són realment necessaris els 
focs artificials, o aquests diners s’haurien de dedicar 
a cobrir necessitats socials? Quant costarà la Festa 
Major? I quant acabarà pagant la ciutadania amb 
els sobrecostos que any rere any el govern de dretes 
de la Llagosta amaga?  Però de tot això ja tindrem 
temps de parlar-ne. Bona Festa Major a tots i totes. 

LA FESTA DE TOTHOM?
Un año más volvemos a encontrarnos en estas fe-
chas tan señaladas para todos las Llagostensas y Lla-
gostenses con motivo de nuestra  Fiesta Mayor,  y no 
es momento de hablar de politica, en esta celebra-
cion esperamos estéis en disposición de pasar unos 
días de confraternización y divertimento en compa-
ñía de amigos, vecinos y familiares. Por ello, quere-
mos animaros a que participéis de forma activa en 
los distintos actos programados a lo largo de estos 
días compartiendo momentos especiales que recor-
daréis con el paso del tiempo de lo que alegremente 
vivimos y nos hizo pasar tan buenos momentos en 
buena compañía,  no dudéis en trasladar la invita-
ción a todos aquellos con los que os gusta rodearos, 
viviendo las fiestas en la Llagosta y  pasandolo 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, tra-
bajando 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 intensi-
dad. Feliz Fiesta Mayor.

  FIESTA MAYOR 2018

La festa major del nostre municipi ha estat, és i 
serà un referent per la comarca. No només per una 
programació que sap llegir i interpretar l’essència de 
La Llagosta, sinó que a més es construeix sobre els 
fonaments de la participació ciutadana. Els Volats i 
els Saltats, la gran diversitat de concerts i monòlegs, 
els grups folklòrics, el castell de focs artificials... Són 
només un petit entrant d’allò que ha aconseguit la 
comissió de festes: una festa plural, feta a mida i on la 
diversió està assegurada. Des del Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya a La Llagosta us animem 
a participar activament i a gaudir-la al màxim. 
Cal dir també que el nostre poble, ha demostrat que 
la participació és el seu tret distintiu. Les excel·lents 
dades d’afluència de la quarta Mostra d’Entitats del 
passat 2 de juny a l’avinguda de l’Onze de Setembre, 
on la diversitat de propostes va ser impressionant 
i les entitats es van poder donar a conèixer, n’és 
un clar exemple. Com també ho va ser la primera 
Shopping Night organitzada per l’Associació de 
Comerciants i Serveis (ACIS) del passat 29 de juny on 
vam poder comptar amb 35 comerços. No obstant 
això cal seguir treballant intensament perquè la 
participació i el comerç local arribin a ocupar l’espai 
que mereixen. 
En nom del PPC La Llagosta, molt bona Festa Major 
2018!

UNA FESTA EN MAJÚSCULES
Des d’Esquerra Republicana desitgem a tots 
els llagostencs i llagostenques que passeu una 
bona Festa Major, esperem que la disfruteu amb 
joia un cop més, sortint al carrer i gaudint de les 
propostes lúdiques programades. I passat l’estiu 
retorna l’activitat política i ja ens espera la recta 
final d’una legislatura, ( al maig de l’any que ve 
tindrem eleccions municipals ), on particularment 
i fent una valoració del nostre grup municipal, 
creiem que hem complert les expectatives que en 
nosaltres estaven dipositades, ens hem fet grans, 
ens hem consolidat com una força política seriosa i 
que treballa amb rigor. Per això i ja fa mesos, hem 
començat a treballar en el nou programa electoral 
i la candidatura de ERC que presentarem per a les 
properes eleccions municipals, esperem rebre un 
cop més la vostre confiança arribat el moment, el 
nostre objectiu, continuar treballant per a la millora 
del poble i del país. 
Però toca ara veure les noves ordenances fiscals 
presentades per l’equip de govern i si tornarà a 
haver per 4rt any consecutiu pujada en els rebuts de 
l’IBI, escombraries i aigua, en el tema de l’aigua per 
cert, tots els grups polítics estem treballant perquè 
un cop vençut el contracte amb SOREA el 2017, 
puguem recuperar i portar la gestió de l’aigua a La 
Llagosta de forma directa. 

BONA FESTA MAJOR 2018
Escrivim aquest text a finals de juliol, sabent que 
es publicarà pel setembre, mes en el qual arriba la 
Festa Major, traca final de l’estiu dels llagostencs i 
preludi del nou any (si seguim el calendari escolar i, 
sovint familiar) que vindrà. Aquest mes comencem 
amb una vella novetat: l’Ajuntament de la Llagosta 
ha tret a concurs la concessió de l’escola bressol ja 
que s’havia exhaurit el contracte. Al concurs s’hi han 
presentat tres empreses (Serveis per a la infància 
Créixer Junts, Serveis Educatius Cavall de Cartró i la 
Fundació Pere Tarrés). Aquesta darrera ha guanyat 
el concurs per una diferència d’11 punts respecte 
al segon classificat. Així doncs, l’empresa que ha 
gestionat aquests anys la nostra escola bressol i 
que ha obtingut sempre una molt bona valoració 
per part dels usuaris, seguirà gestionant una de les 
nostres més importants instal·lacions. 
D’altra banda, volem recordar que gràcies a les 
dures negociacions amb els nous representants del 
Departament d’Ensenyament, mantenim la sisena 
línia a P3, que està amenaçada de tancament ja 
fa dos cursos i que estem defensant amb totes les 
nostres forces. 
Esperem que hàgiu passat tots un bon estiu i us 
desitgem una bona Festa Major i una bona Diada 
de Catalunya tot recordant els empresonats i exiliats 
per defensar els drets de tots els catalans. 

ARRIBATS AL SETEMBRE
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La ciutadania de la Llagosta 
ha sortit durant els darrers 
dies al carrer per protestar 
pels delictes i els actes incí-
vics protagonitzats per una 
família. La manifestació més 
nombrosa, amb un miler de 
veïns i veïnes, es va celebrar 
dissabte. Els participants, en-
tre els quals hi havia l’alcal-
de, Óscar Sierra, i regidors 
de diverses formacions, es 
van concentrar a la plaça dels 
Drets Humans.
Membres d’aquesta família 
van començar a llençar al 
carrer contra els manifestants 
des del balcó d’un pis tot ti-
pus d’objectes contundents. 
Alguns dels concentrats 
van respondre i es van viu-
re moments molt tensos. Els 
Mossos d’Esquadra van in-
tervenir i es van produir tres 
detencions. A més, durant els 
incidents hi va haver dos fe-
rits i diversos contusionats. 
Finalment, la família va aban-
donar el pis. 

Accions de l’Ajuntament
L’Ajuntament ha portat a 
terme diverses accions per 
solucionar el problema ge-
nerat per aquesta família. La 
plantilla de la Policia Local 
ha estat ampliada i compta 
amb més efectius, especial-
ment durant aquest estiu. 
A més, s’ha aconseguit que 
es destini una patrulla dels 

Manifestacions en contra 
d’una família conflictiva

Un moment de la protesta de dissabte.

SOCIETAT   UN MILER DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN LA PROTESTA CELEBRADA DISSABTE

El Club Deportivo la Concòr-
dia disputarà diumenge, dia 
9 de setembre, la final de la 
Copa Catalunya 2018 de fut-
bol sala de la categoria sènio r 
femení. L’equip llagostenc 
s’enfrontarà a la Penya Es-
plugues. El partit es jugarà a 
partir de les 11 hores al Palau 
Blaugrana. 
El Club Deportivo la Llagosta  
no ho tindrà fàcil davant de la 
Penya Esplugues, que és l’ac-

tual campió de la competició, 
però les de la Llagosta faran 
tot el possible per aconseguir 
el títol. La Penya Esplugues 
juga a la Primera Divisió es-
panyola i la Concòrdia, a la 
Segona. 
L’equip llagostenc ha fet una 
gran Copa Catalunya i ha eli-
minat el Club Natació Caldes, 
el Riudellots, l’Eixample i el 
Palau. Aquesta serà la seva 
primera final de Copa. - J.C.

ESPORTS

La Concòrdia jugarà 

Copa Catalunya sènior 

URBANISME

Millores al carrer de l’Estació

L’Ajuntament ha portat a 
terme la reforma de la vo-
rera del carrer de l’Estació 
entre l’avinguda del Pri-
mer de Maig i el passeig 
del Pintor Sert. Aquesta 
actua ció va ser adjudicada 
a l’empresa Coynsa 2000 

per un import de 176.697,61 
euros, subvencionats per la 
Diputació. Les obres han 
consistit en la renovació de 
la vorera i de la jardinera. 
A més, s’han canviat les cano-
nades d’aigua i s’han fet mo-
dificacions del clavegueram.

Mossos d’Esquadra de for-
ma exclusiva a la Llagosta.  
Gràcies a la feina realitza-
da pels diferents cossos po-
licials i a la col·laboració 
ciutadana s’han evitat và-
ries ocupacions de pisos. 
La família conflictiva va 
arri bar a la Llagosta fa més 
de dos anys. Fa temps que 
la Policia Local recopila to-
tes les denúncies pels actes 
protagonitzats per membres 
d’aquesta família i les passa 
als Mossos d’Esquadra i als 
jutjats. Quan els veïns no han 
volgut denunciar per por, la 
Policia Local ha obert dili-
gències i les ha enviades als 
Mossos d’Esquadra, que han 
fet les denúncies d’ofici per 
tal que arribessin als jutjats. 
Des de l’Àrea municipal de 
Serveis Socials, s’ha enviat 
també tota la informació a la 
Direcció General d’Atenció 

a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) de la Generalitat 
en haver menors implicats. 
L’alcalde, Óscar Sierra, va 
arren car dilluns el compromís 
dels consellers de Justícia, Es-
ter Capella, i d’Afers Socials i 
Famílies, Chakir el Homrani,   
de buscar una solució ràpida 
al conflicte generat per la fa-
mília. Sierra va parlar per telè-
fon amb els dos consellers i els 
va recordar que “la Llagosta 
fa temps que espera una res-
posta a aquesta problemàtica 
tant de la Justícia com de la 
DGAIA”.
L’alcalde i el regidor de Se-
guretat Ciutadana, Mariano 
García, es van reunir dilluns 
a Barcelona amb el director 
general de la Policia, Andreu 
Joan Martínez, que els va asse-
gurar que es mantindrà un 
dispositiu especial dels Mos-
sos d’Esquadra a la Llagosta. 
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Dijous 6 de setembre
10 a 13.30 h i 16.30 a 21 h  

Donació de sang 

Campanya especial de Festa Major 
Lloc: Casal d’Avis

Divendres 7 de setembre
22 h 
Cercavila canalla amb canó  

d’escuma  
Lloc: inici a la plaça d’Antoni Baqué

22.30 a 5 h     
Killing the Summer 2018

22.30 a 24 h
Dj Bass Groove (Jackin House)
24 a 1.15 h     
Dj Sergi Donat (Tech-House)
1.15 a 2.30 h 
Dj Eric Velyce (Tech-House, House,  
Groove)
2.30 a 3.45 h
Dj José Molina (Tech-House, Techno)
3.45 a 5 h       
Dj Beto (Trance)

Espai de Concerts – Centre Cultural

Dissabte 8 de setembre
10 a 14 h  
Torneig de Dòmino de F. Major

Lloc: Bar El Parque

12 h          
Pubilleta i Hereu 
Lloc: carrer de l’Estació

18 h 
Demostracions d’arts marcials 
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

19.30 h       
Cercavila

21 h          
Pregó amb Los Mojinos Escozíos

Lloc: balcó de l’Ajuntament

21.30 h       
Correfoc 
Sortida: c. de l’Estació amb c. de Caldes

22 h  
Corre-tasques 
Sortida: plaça d’Europa

22.30 h            
Espectacle d’humor amb Jordi LP 
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

Programació de la Festa Major

Espai de concerts 

Centre Cultural

23.30 h      
Música barraka. DJ Dr. Remoto

1 h            
Los Mojinos Escozíos

3 h              
Música barraka DJ Dr. Remoto

24 h
Ball de nit amb l’orquestra 

Cadillac

LLoc: carrer de l’Estació

Diumenge 9 de setembre
10 h             
Campionat de Dòmino

Lloc: plaça de Pere IV

11 h  
Jocs de Protecció Civil

Lloc: avinguda del Primer de Maig 

12 h  
Espectacle familiar

Dia de Festa Major
Cia. el Replà
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

14.30 h   
Paella

Lloc: Parc Popular

17 h  
Taller, berenar i concurs de  

futbolí

Lloc: passeig de l’av. de l’Onze de  
Setembre

17 a 19 h  
Ball amb el Casal d’Avis

Lloc: plaça d’Antoni Baqué

19.30 h  
Festival Festa Major La Room 
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

22 h  
Concert Rociero amb Hinojos

Lloc: plaça d’Antoni Baqué

Espai de concerts 

Centre Cultural

23 a 24 h  
Música de barraka

24 a 2.30 h  
Los 80 principales 

(Grup de versions) 
2.30 a 4 h  
Música de barraka

24 h  
Ball de nit amb l’orquestra 

Swing Latino 

Lloc: carrer de l’Estació

Dilluns 10 de setembre
11.30 h    
Balkan Paradise Orchestra 
Cercavila i actuació 
Lloc: plaça Antoni Baqué

12 h  
Diada infantil

amb infl ables
Lloc: carrer de l’Estació

17 a 20 h  
Tobogan aquàtic urbà 
Prova de Saltats i Volats 
Lloc: carrer de Nicolás Longarón 

18 h  
Concurs de truites

Lloc: carrer de l’Estació

18 h  
Exhibició de ball en línia

Lloc: plaça d’Antoni Baqué

18.30 h  
Teatre «Spot» amb Nanocosmos 

Teatre

Lloc: Centre Cultural de la Llagosta

19 h  
Cabaret de circ 
Lloc:  av. de l’Onze de Setembre
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20 h  
Exhibició de ball de saló

Lloc: plaça d’Antoni Baqué

22.30 h  
Actuació de Mahia Rapa Nui Illa  

de Pascua 

Lloc: plaça d’Antoni Baqué

22.30 a 6 h 
Retro party vol. 3

22.30 a 24 h  
Dj Deivitt & Dj Jam (Warm up)
24 a 2 h  
Dj Quequi & Dj Jose Molina (Teatre)
2 a 3 h  
Dj Beto (Dsigual)
3 a 4.30 h  
Dj Jam (Chasis & Área)
4.30 a 6 h   
Dj Deivitt (Xque & Pont aeri)

Lloc: La Markesina Parc Popular

Espai de concerts

Centre Cultural

24 a 1.15 h  
Sin retorno (grup local)

1.30 a 3 h  
Tribut AC/DC - The Bon Scott 

Band

3.15 a 5 h  
Música barraka rock

24 h  
Ball de nit amb l’orquestra 

Tropikana 

Lloc: carrer de l’Estació

24 h  
Disco Sangriada popular 
Lloc: c. de l’Estació/ av. del Primer  
de Maig

Dimarts 11 de setembre
9.30 h 
Desperta la Llagosta

Organitza: Les Llagostes de l’Avern

10 h  
Campionat de futbolí en tres  

categories 
Infantil a les 10 h 
Categories Femení i Masculí a les 12 h 
Lloc: plaça de Pere IV

10 a 21 h        
7è Ral·li fotogràfi c Festa Major

Lloc: tot el municipi

11 h  
Cercavila familiar gegant

Sortida: Centre Cultural

11.45 h
Hissada de bandera

Lloc: davant de l’Ajuntament

12 h                  
30è Homenatge a Catalunya

Lloc: plaça d’Antoni Baqué

12 h  
Animació i Escuma amb Jordi  

Callau 

Espai de Concerts – Centre Cultural

13 h  
Murga tapa

Lloc: c. de l’Estació/ av. del Primer  
de Maig

14 h  
Homenatge a la gent gran

Lloc: Centre Cultural

17 h  
“Humor naranja”

Lloc: plaça de la Sardana

18 h  
Exhibició de Judo i Karate

Lloc: plaça d’Antoni Baqué

19.30 h            
Havaneres i rom cremat

amb el grup l’Espingari
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

21 h   
Veredicte fi nal de Saltats i  

Volats 

Lloc: Espai de concerts – Centre  
Cultural

22 h  
Castell de focs

Lloc: carrer del Montseny, al costat  
de la fi ra

23 h  
Espectacle fi  de festa

amb el Monaguillo i Miguel Ángel  
Marín i la presentadora Elisabet  
Carnicé
Espai de concerts - Centre Cultural
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Activitats permanents

15a 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. Inauguració: dia 8 a les 
19 hores a Can Pelegrí 
Del 8 al 23 de setembre 
Horari de Can Pelegrí
Lloc: Can Pelegrí
Col·labora: Susana Iglesias

Exposició Concurs de Cartells 

Festa Major 2018

Exposició dels cartells participants en 
el concurs d’aquest any.
Del 7 al 16 de setembre, en horari 
d’obertura de l’equipament
Lloc: Centre Cultural

Passatge del terror

Where evil hides
(Donde el mal habita)
Dies 7, 8, 9, 10 de setembre de 19.30 h a 
1.30 h, i a més diumenge d’11 h a 14.30 
h. Dimarts de 19.30 h a 23 h
Entrades: 5 euros.
Venda d’entrades a la mateixa taqui-
lla. Aconsegueix descomptes i pro-
mocions als comerços col·laboradors. 
Lloc: Parc Popular

Activitats esportives

Divendres 7 de setembre

De 18 a 23 h
Trofeu handbol de Festa Major

Juvenil masculí, sènior femení i 
sènior masculí
Lloc: Poliesportiu Antonio García R.

De 19.30 a 21 h
Locust Fit

Lloc: plaça de la Concòrdia

Dissabte 8 de setembre 

Torneig Fútbol Sala Unión 

Llagostense

11 h  infantil B  - 12 h infantil A
13 h cadet - 16 h juvenil  
17 h sènior B - 18 h sènior A 
Lloc: CEM El Turó

De 9 a 20 h
4t Torneig d’handbol Mero 

Alonso

Lloc: Poliesportiu Antonio García R.

De 12 a 14 h
Festival de patinatge artístic

Lloc: Escola Joan Maragall

A les 17.30 h
Trofeu futbol Festa Major

Lloc: Camp Municipal de Futbol Joan 
Gelabert
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“Ens dóna igual 

si ets vermell 

o groc, ens ho 

volem passar bé”

Sonia Giménez, Volats, i Sílvia Mora, Saltats, 
són dues de les caps de les colles de la nostra 
localitat. Enguany, serà el primer cop que 
les colles participen a la Festa Major sense 
la competició de l’Engreskada i sense un 
guanyador final. Això sí, es mantindran dues 
proves no competitives. 

Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán

Sonia Giménez / Sílvia Mora

- Com serà la Festa Major 

sense competició per a les 

colles?

Sílvia Mora: Hem parlat entre 
les dues colles i aquest any 
volem participar, sense com-
petició, però passant-nos-ho 
molt bé. A més, sobretot fer 
participar als infants, perquè 
ells també s’ho passin d’allò 
més bé. En definitiva, dóna 
igual si ets vermell o groc, ens 
ho volem passar bé entre les 
dues colles. 
Sonia Giménez: En principi, 
com apunta Sílvia Mora, ens 
ho volem passar bé. Dins de 
cada colla hi ha una comis-
sió per organitzar i fer cada 
joc. Després veurem com surt 
aquesta primera experiència, 
ens volem divertir.

- No fa falta guanyar per 

passar una bona estona?

S.M.: Creiem que no, hem de 
gaudir durant la Festa Major. 
Farem dues proves entre co-
lles i una cercavila. 

- Entre les proves hi ha 

la novetat d’un Tobogan 

Urbà, com serà?

S.G.: Es farà a la pujada davant 
de l’Escola de la Sagrada Fa-
mília. És una activitat d’aigua i 

serà un tobogan com si fos un 
parc d’atraccions. Per partici-
par a les proves és important 
deixar clar que cal apuntar-se 
als Volats o als Saltats. No cal 
ser socis, però sí simpatit-
zants, que això vol dir portar 
alguna cosa vermella o groga. 
Llavors, cal fer un registre a les 
colles.
S.M.: D’aquesta manera po-
drem saber quin nombre de 
persones participaran a les 
activitats. Creiem que, per 
exemple, al Tobogan Urbà, 
voldran participar molts per-
sones.

- Quina és la segona prova?

S.G.: Farem una gimcana, 
que portarà per nom Humor 
Naranja, i es farà a la plaça 
de la Sardana. Encara estem 
tancant aquesta prova, però 
segurament hi haurà un in-
flable, una prova més manual 
i veurem quina altra activitat. 

S’anomena Humor Naranja 
perquè és una fusió dels co-
lors vermell i groc, de les dues 
colles.

- Enguany la colla dels Vo-

lats recupereu el color ver-

mell.

S.G.: A la colla vam decidir que 
cada cinc anys canviaríe m el 
color de la samarreta. L’any 
passat, vam anar de negre, 
no perquè fos un any de dol 
sinó perquè volem donar un 
altre toc cada cinc anys. La 
samarre ta, això sí, de fons ha 
tenir el color vermell o groc. 
Enguany recuperem el color 
vermell i d’aquí cinc anys, si 
encara continuem, doncs ja 
veurem quin color posem.

- Pel que fa als Saltats, quin 

serà el dibuix de la Festa 

Major?

S.M.: Doncs encara no es pot 
dir. Això serà una de les sor-
preses per quan arribi la Festa 
Major. Cada any canviem el 
dibuix. Ens ho fa una disse-
nyadora de la colla que ens fa 
uns dissenys molt xulos, que 
ja es veurà...

- Com veieu el futur de les 

colles sense l’Engreskada?

S.M.: El futur el veiem en to 
positiu. El que volem les co-
lles és passar una bona esto-
na i passar proves per gaudir. 
Fins i tot, nosaltres que tenim 
família venim a passar una es-
tona amb les nostres famílies. 
Ara per ara, estem satisfets de 
no competir entre les colles, 
tan sols passar una bona es-
tona.

S.G.: Vull destacar que estem 
aquí gràcies a l’Engreskada. 
Encara que hi hagi hagut 
certa polèmica, per diferents 
motius entre colles, realment 
si no hagués estat per un grup 
de persones que van decidir 
tirar endavant amb aquest 
projecte, no estaríem aquí. 
Així que des dels Saltats i e3ls 
Volats els hi hem de donar les 
gràcie s. Potser, a vegades, per 
falta de persones o mitjans, 
hi ha errades i tots som per-
sones. Com veiem el futur? 

Doncs jo m’ho passo molt bé 
a la Festa Major i espero con-
tinuar. Des que he entrat a la 
colla, per a mi, la Festa Major 
ha estat molt diferent i vull 
continuar formant part de la 
colla. Això sí, cal que totes les 
persones s’involucrin, tants 
els d’una colla com els de 
l’altra perquè és molta feina i 
moltes hores. Tots tenim fei-
na, família... pràcticament ens 
posem d’un any a l’altre per 
preparar les coses i sempre 
ens falta temps.

- Clar, la feina de les colles 

no és només per Festa Ma-

jor...

S.M.: Ens posem per Festa Ma-
jor però al llarg de l’any fem 
altres coses, no parem. Fem 
altres moltes coses. Avui per 
avui, estem genial com a enti-
tat. Hi ha molta gent que ens 
ajuda i estem molt bé perquè 
sinó seria impossible portar a 
terme tot això.
 S.G.: És que hem de compagi-
nar la Festa Major amb activi-
tats de la pròpia entitat. Ales-
hores no és tan sols la Festa 
Major, que seria més senzill 
però fem altres activitats al 
llarg de l’any, en les quals ens 
ho passem molt bé.  

“Farem dues 
proves i una 
cercavila a la Festa 
Major”

“Sense 
l’Engreskada no 
hauríem arribat 
fins aquí”
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