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Tot a punt per a una nova edició
de la Festa Major de la Llagosta
Divendres, començarà la Festa Major de 2019. Durant
aquests dies s’estan portant a terme les darreres actuacions per tal que tot estigui enllestit per gaudir de
quatre dies de celebració. L’actor Salva Reina serà el
protagonista del pregó, però, abans, dijous, ja s’haurà celebrat la Cercavila canalla per anar escalfant
motors. La Comissió de la Festa Major, l’Ajuntament
i les entitats han preparat un bon nombre d’activitats
perquè tothom surti al carrer i faci seva la Festa Gran
de la nostra localitat.
La Festa Major començarà
oficialment divendres amb el
pregó que oferirà l’actor Salva
Reina des del balcó de l’Ajuntament i acabarà dilluns amb
el Castell de focs artificials
i l’espectacle de l’humorista
Manolo Sarria a l’escenari del
carrer de l’Estació.

L’actor Salva Reina
serà l’encarregat del
pregó i després farà un
monòleg a la plaça
Divendres, s’escollirà la Pubilleta i l’Hereu de 2019. Després, hi haurà la Cercavila i el
pregó. Lotokotó celebrarà el
seu desè aniversari amb una
actuació especial i després
amenitzarà el Corre-tasques.
Salva Reina protagonitzarà un
monòleg a la plaça d’Antoni
Baqué i hi haurà el primer ball
de nit al carrer de l’Estació
amb l’orquestra Parfils.

La Markesina del Parc Popular
acollirà la Killing The Summer, mentre que, a l’Espai de
Concerts del Centre Cultutal,
actuarà el grup Versión Imposible i després VIPS muntarà
una discoteca.
Dissabte, tindran lloc el torneig de futbolí de la Peña
Madridista i el de dòmino de
l’Entidad Dominó de La Llagosta. També se celebrarà la
primera prova que enfrontarà
els Saltats amb els Volats. Els
infants podran participar en
els jocs de Protecció Civil. A la
plaça de la Concòrdia, hi haurà pilates per a tothom; a la
plaça d’Antoni Baqué, un espectacle infantil i, al Parc Popular, la paella gegant. També,
es farà una exhibició de ball en
línia, el festival de La Room, el
Correfoc i un concert rociero
a càrrec de Malandar. Aquesta
segona nit, el ball del carrer de
l’Estació estarà amenitzat per
l’orquestra Tropikana. Aquesta nit, hi haurà la Sangriada. A

l’Espai de Concerts se celebrarà la Retro Party, organitzada
per VIPS amb Frank Trax i Julio Posadas, entre d’altres DJ.
A la Markesina del Parc Popular actuaran grups locals.

Diumenge i dilluns
Diumenge, la Peña Madridista
muntarà un torneig de dòmino. La Murga organitzarà la
Diada infantil amb inflables i
tallers per als infants. A la tarda, l’Esplai Dijoc celebrarà un
taller, un berenar i un concurs
de futbolí.
A la plaça d’Antoni Baqué, hi
haurà ball organitzat pel Casal d’Avis. La Murga portarà

a terme una nova edició del
Concurs de truites i, al passeig
de l’avinguda de l’Onze de Setembre, hi haurà un cabaret de
circ. La Llagosta Club de Ball
protagonitzarà una exhibició
de ball de saló. També diumenge, vindrà a la Llagosta el
ballet folklòric Krujevà en el
marc de les Jornades Internacionals Folklòriques.
Els Saltats i els Volats competiran en la prova Esta cara me
suena. El ball de nit comptarà amb l’actuació de l’orquestra Aquarium i, a l’Espai de
Concerts del Centre Cultural,
pujarà a l’escenari el grup tribut Smoking Stones. El darrer

dia de la Festa Major de 2019,
la primera activitat serà animació i festa de l’escuma. Al
migdia, també se celebrarà la
Murga tapa. A la tarda, Maricel cantarà boleros al carrer de
l’Estació. Els Saltats i els Volats
competiran en la darrera prova de la Festa Major. La plaça
d’Antoni Baqué acollirà havaneres i rom cremat. Els dos
darrers actes seran el castell
de focs artificials i l’espectacle
de fi de festa amb l’actuació de
Manolo Sarria.
Durant la Festa Major, hi
haurà activitats esportives,
l’Exposició Intergeneracional
d’Art i un passatge del terror.
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CONCERTS L’ESPECTACLE COMENÇARÀ A LES 24 HORES A L’ESPAI DEL CENTRE CULTURAL

CERCAVILA CANALLA

Versión Imposible actuarà
durant la nit de divendres

La Cercavila Canalla tindrà lloc
dijous a partir de les deu del vespre

El grup de versions de pop
rock Versión Imposible actuarà a la Llagosta la primera nit
de la Festa Major. El concert
començarà a les 24 hores i es
perllongarà fins a les 2.30 hores a l’espai habilitat davant
del Centre Cultural. Versión
Imposible ja havia vingut anteriorment a la Festa Major
de la nostra localitat i va tenir
una gran acceptació per part
del públic.
Després de l’actuació de Versión Imposible, hi haurà a
l’Espai de concerts del Centre Cultural discoteca amb el
nom d’Only Party a càrrec de
l’Associació de DJ’s VIPS de la
Llagosta. La festa es perllongarà fins a les cinc de la matinada i està prevista l’actuació
dels DJ Quequi i AMS.

Versión Imposible. Imatge del web de Versión Imposible

Dissabte, entre les deu del vespre i les cinc de la matinada,
hi haurà a l’Espai de Concerts
una Retro party. A primera
hora, serà el torn dels DJ de
VIPS Jam, Deivitt i José Molina. Entre la una i les tres de
la matinada, punxarà Frank

Trax i, entre les tres i les cinc,
Julio Posadas. El darrer concert previst a l’Espai del Centre Cultural el protagonizarà
diumenge a partir de les 24
hores el grup Smoking Stones,
que serà un tribut als Rolling
Stones. - J. Cintas

Per anar escalfant motors de cara a la celebració de la Festa
Major, dijous tindrà lloc una nova edició de la Cercavila Canalla. L’activitat, oberta a tota la població, començarà a les deu
del vespre. Els participants iniciaran el recorregut a la plaça
d’Antoni Baqué i passaran per diversos carrers de la població.
L’animació anirà a carrèc dels membres de la Murga i de Les
Llagostes de l’Avern. Al final de la cercavila, hi haurà canó d’escuma i l’actuació del DJ AMS. - J.C.
CORRE-TASQUES

Dues activitats permanents
durant la Festa Major
L’apartat d’activitats permanents de la Festa Major inclou
en aquesta ocasió dos actes.
Amb la col·laboració de Susana Iglesias, se celebrarà la
setzena edició de l’Exposició
Intergeneracional d’Art. La
mostra serà inaugurada el dia
6 a les 19.30 hores a Can Pelegrí. Es tracta d’una exposició

organitzada per diversos artistes locals de totes les edats,
inclosos els alumnes d’art de
l’Agrupació de Jubilats i Pensionistes. També es podran
veure obres d’artistes d’altres
poblacions. La mostra estarà a
Can Pelegrí fins al dia 21.
D’altra banda, també hi haurà
el Passatge del terror Where

evil hides. Els dies 6, 7 i 8 de
setembre, l’horari serà de 20.30
a 1.30 h, i el dia 9, de 20.30 a
23.30 h. El preu de les entrades és de cinc euros. L’activitat,
que tindrà lloc al Parc Popular, al costat de l’ambulatori,
és organitzada per l’Associació
d’Esdeveniments Culturals de
la Llagosta. - J. Cintas

El Grup La Feria se suma, un any més, a la Festa Major de la
Llagosta. Aquest col·lectiu organitzarà una nova edició del
Corre-tasques, una activitat plenament consolidada al programa de la Festa Gran de la nostra localitat. El Corre-tasques, que
recorrerà diversos indrets del nostre municipi, començarà divendres a les 22.30 h a la plaça d’Europa. - J.C.
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EL PREGÓ I HUMOR MANOLO SARRIA TANCARÀ LA CELEBRACIÓ AL CARRER DE L’ESTACIÓ

Salva Reina serà el pregoner
de la Festa Major de 2019
L’actor malagueny Salva Reina serà l’encarregat aquest
any del pregó per donar inici
oficialment a la Festa Major
de la Llagosta. Reina és també monologuista d’Stand Up
Comedy i guionista. La seva
darrera pel·lícula ha estat Antes de la quema, de Fernando
Colomo. També és un dels
actors de Malaka, una de les
últimes sèries de RTVE. Altres pel·lícules en les quals ha
participat són La Isla Mínima, Villaviciosa de Al Lado,
Señor, dame paciencia, El intercambio y El mejor verano
de mi vida.
El pregó de la Festa Major de
la Llagosta de 2019 començarà divendres a les 21 hores al
balcó de l’Ajuntament. A les
22 hores, Salva Reina realitzarà un espectacle d’humor a
la plaça d’Antoni Baqué.

Salva Reina.

Manolo Sarria.

La Festa Major acabarà també
amb humor. Un dels protagonistes de l’espectacle de fi de
festa serà l’humorista Manolo Sarria, exmembre del Duo
Sacapuntas. Sarria, que també és malagueny, té una llarga
trajectòria artística i farà riu-

re a tothom que s’apropi dilluns a l’escenari del carrer de
l’Estació. Aquest any, es torna
a recuperar aquest espai per
fer l’espectacle de fi de festa,
que començarà a les 23 hores
i que comptarà amb la participació d’altres artistes. - J.C.

LA COLLA GEGANTERA PARTICIPARÀ EN LA CERCAVILA

COMUNICACIÓ

Els Gegants estaran
presents a la Festa

Cobertura
informativa de
la Festa Major

Els gegants de la Llagosta no faltaran a la seva cita amb la Festa
Major. La Colla Gegantera té previst participar en alguns actes
durant la celebració amb el Josepet, la Blanqueta, la Torradeta,
la Mariona i en Llago. En concret, els gegants estaran presents a
la cercavila d’inici de la Festa Major, que començarà divendres
a les 19.30 hores i que comptarà amb la participació d’altres entitats locals. Posteriorment, assistiran al pregó que oferirà Salva
Reina. Els gegants també tindran protagonisme en molts dels
actes que se celebraran l’Onze de Setembre i que seran complementaris a la Festa Major.

La ciutadania podrà seguir el
desenvolupament de la Festa
Major de 2019 amb les informacions que anirà publicant el
personal del Departament de
Comunicació de l’Ajuntament
de la Llagosta. Un any més, es
realitzarà una cobertura informativa especial i molt àmplia
de les activitats que es desenvolupin durant la Festa Major.
Durant els quatre dies, es faran publicacions a les xarxes
socials de l’Ajuntament (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 localitat (Facebook i
Twitter). En totes les publicacions es farà servir l’etiqueta
#FMlaLlagosta2019. També
s’avisarà de possibles canvis de
darrera hora que hi pugui haver en alguna activitat.
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BALLS DE NIT EN AQUESTA OCASIÓ ACTUARAN LES ORQUESTRES PARFILS, TROPIKANA I AQUARIUM

LOTOKOTÓ

El carrer de l’Estació acollirà
l’actuació de tres orquestres

El grup Lotokotó celebra
el seu desè aniversari
durant la Festa Major

El programa de la Festa Major
de 2019 contempla tres balls
de nit amb orquestra. El primer tindrà lloc divendres a
partir de les 24 hores. A l’escenari del carrer de l’Estació pujaran els membres de l’orquestra Parfils. Dissabte, a partir
de les 00.30 hores, serà el torn
de l’orquestra Tropikana (a
la fotografia que acompanya
aquesta publicació).
Finalment, diumenge, a partir de les 24 hores, actuarà
l’orquestra Aquarium. Seran
tres nits durant les quals els
amants del ball podran demostrar les seves habilitats en

diferents estils. La darrera nit
de la Festa Major no hi haurà
ball, ja que en aquest espai es

desenvoluparà l’espectacle de
varietats de fi de festa amb
l’humorista Manolo Sarria.

Les Llagostes de l’Avern celebren
el desè aniversari amb el Correfoc
Una de les activitats que no
faltarà un any més a la seva
cita amb la Festa Major serà
el Correfoc. Els membres de
Les Llagostes de l’Avern organitzaran l’activitat dissabte a partir de les 21 hores. El
Correfoc, que coincideix amb
la celebració del desè aniversari de l’entitat, començarà a
la cruïlla del carrer de Caldes
amb el de l’Estació. Durant
una bona estona, la Llagosta
s’omplirà de diables.
CONCERTS

El grup llagostenc Lotokotó està de celebració. L’entitat compleix el seu desè aniversari. Per aquest motiu, ha organitzat
una activitat que tindrà lloc divendres. En concret, es tracta
d’una actuació especial de Lotokotó, que tindrà lloc a les 21.30
h a la plaça d’Antoni Baqué. Els membres del grup estaran
acompanyats pels gegants, per majorettes amb bastons de foc i
cariocas. També hi haurà coets i fum de colors. - J.C.
JOCS DE PROTECCIÓ CIVIL

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Llagosta
muntarà dissabte una sèrie de jocs per a infants. Els més joves
podran practicar amb algunes de les eines que fa servir Protecció Civil. L’activitat es desenvoluparà a partir de les 11 hores a
l’avinguda del Primer de Maig, entre els carrers de Sant Miquel
i de Brutau. - J.C.
BALLS

FUTBOLÍ I DÒMINO

Els grups locals
Diumenge, acte
actuaran dissabte de La Llagosta
al Parc Popular
Club de Ball

Tornejos de
futbolí i de
dòmino

La Markesina del Parc Popular acollirà la nit de dissabte
les actuacions de grups locals.
A partir de les 12 de la nit pujaran a l’escenari HcB (hiphop), Land of Coconuts (pop
rock), Folkats (folk) i Ansiolitikos (punt). Com totes les
activitats de la Festa Major de
la Llagosta, aquesta és oberta
a tota la població i també serà
gratuïta.

La Peña Madridista de la Llagosta organitzarà dissabte un
torneig de futbolí infantil i
sènior, i diumenge, un torneig
de dòmino. L’activitat tindrà
lloc a la plaça de Pere IV. A
més, l’Entidad Dominó La
Llagosta ha preparat una nova
edició del Torneig de dòmino
de Festa Major. Les partides es
jugaran al Bar El Parque dissabte entre les 10 i les 14 hores.

Els membres de la Llagosta
Club de Ball oferiran una exhibició de balls de saló diumenge a les 19.30 hores a la
plaça d’Antoni Baqué. Abans,
a les 17.15 hores, hi haurà ball
amb el Casal d’Avis també a la
plaça d’Antoni Baqué. Dissabte, Jordi Caparrós organitzarà
una exhibició de ball en línia a
les 18 hores a la plaça d’Antoni
Baqué.

CASTELL DE FOCS

Abans de l’espectacle de fi de festa, els veïns i les veïnes de la
Llagosta i aquelles persones que vinguin d’altres poblacions
podran gaudir del Castell de focs artificials, que començarà dilluns a les 22 hores i anirà a càrrec de Pirotècnia Igual.
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COLLES LA COLLA MÉS VETERANA ORGANITZARÀ TOT UN SEGUIT D’ACTIVITATS

La Murga tornarà a recaptar
fons per a la Vall d’Hebron
La Festa Major de la Llagosta tornarà a tenir un marcat
caràcter solidari de la mà de
la Murga. Aquesta entitat tornarà a dedicar les activitats
que organitza durant els dies
de festa a recaptar fons per a
la investigació de l’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica).
Els diners que aportin els
veïns i veïnes de la Llagosta
es donaran a l’Hospital de la
Vall d’Hebron. L’any passat,
la recaptació per a aquesta
causa solidària va ser de prop
de 2.400 euros.
La primera activitat de la
Murga serà la Cercavila canalla, el dijous 5 de setembre
a partir de les 22 h. La rua
recorrerà els carrers de la
Llagosta amenitzada per Les
Llagostes de l’Avern i acabarà
a la cantonada de l’avinguda
del Primer de Maig amb el
carrer de l’Estació, on hi haurà un canó d’escuma i música
a càrrec del DJ AMS.

L’activitat més veterana de la
Murga és la paella, que es farà
el dissabte 7 de setembre al
Parc Popular.
Per a diumenge, la Murga ha
preparat la Diada infantil,
amb els ja tradicionals inflables d’aigua i els tallers, que
tindran lloc al migdia al carrer de l’Estació. A la tarda, a
partir de les 18 h, al mateix
carrer, se celebrarà el Con-

curs de truites. Per prendrehi part, només cal portar la
truita al lloc del certamen.
Dilluns, a la cruïlla de l’avinguda del Primer de Maig amb
el carrer de l’Estació, es farà
la Murga tapa, amb la collaboració de diversos bars
i restaurants. Al vespre, la
Murga s’encarregarà de preparar el rom cremat durant
les havaneres. - X. Herrero

IGUALTAT NOU PUNT PER INFORMAR CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DURANT LES FESTES

La prevenció de la violència
sexista, objectiu de la Festa
La Festa Major de la Llagosta
farà un pas més per viure una
festa lliure de masclismes.
Aquest any, l’Ajuntament
instal·larà un Punt Lila específic per prevenir, informar i
sensibilitzar dirigit a qualsevol persona que visualitzi o
pateixi una agressió sexista.
L’espai estarà instal·lat a la
cantonada del carrer de l’Estació amb el carrer de Caldes,
al costat de l’ambulatori.
Des de fa uns anys, les barres de l’Espai de Concerts i
del Parc Popular esdevenien
barres liles, on la gent es podia adreçar en cas de viure o
veure un cas d’agressió sexual. Ara, hi haurà un espai dedicat a promoure actituds no
sexistes i que tothom pugui
gaudir de la Festa Major amb
normalitat. En aquest espai hi

haurà personal professional
per atendre casos de violència masclista. La seva principal funció serà la prevenció,
convidant a joves i a adults a
ser respectuosos amb tothom,
tingui l’orientació sexual que
tingui.

Si una persona es veu implicada en una agressió sexista,
podrà demanar ajut en aquest
punt, a més de a les barres
com la de l’Espai de Concerts.
El telèfon d’atenció a les víctimes de violència masclista és
el 900 900 120. - X. Herrero

8

Especial Festa Major

08centvint

I

Setembre 2019

ACTES PER ALS INFANTS HI HAURÀ ACTES PER ALS MÉS PETITS TOTS ELS DIES DE LA FESTA MAJOR

PUBILLETA I HEREU

Les activitats infantils
guanyen protagonisme

Divendres, a les 17 h,
començarà la festa per
escollir Pubilleta i Hereu

Cada dia durant la Festa Major
hi ha previstes diverses activitats infantils i molt variades.
La festivitat començarà el 6
de setembre amb un dels actes
més esperats pels infants i els
seus pares i mares: l’elecció de
la Pubilleta i l’Hereu. A partir
de les 17 h, es farà l’habitual
elecció a l’escenari del carrer
de l’Estació amb animació per
als més petits de la casa.
El 7 de setembre començarà
la jornada, a les 10 h, amb un
torneig de futbolí infantil a
la plaça de Pere IV, que organitzarà al llarg del dia la Peña
Madridista de la Llagosta; a
les 11 h, es faran els Jocs de
Protecció Civil a l’avinguda
del Primer de Maig, entre els
carrers de Sant Miquel i de
Brutau, on els infants podran
conèixer la tasca de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de la Llagosta mitjançant
el joc; i a les 12 h, es farà un

espectacle familiar a càrrec de
la companyia 2D2 amb l’activitat Pannettonne Brothers, a
l’escenari de la plaça d’Antoni
Baqué
El 8 de setembre a les 12 h, tindrà lloc la Diada infantil amb
inflables i tallers al carrer de
l’Estació amb l’animació de
la Murga; i, a les 17 h, l’Esplai
Dijoc farà un taller, un berenar i un concurs de futbolí al

passeig de l’avinguda de l’Onze de Setembre.
El 9 de setembre a les 12 h, es
farà la festa de l’escuma amb
l’animació de Jordi Callau al
carrer de l’Estació; i l’11 de
setembre a les 12 h, hi haurà
una animació infantil gegant,
a càrrec de Landry el Rumbero, a la plaça d’Antoni Baqué,
amb la Colla Gegantera de la
Llagosta. - J.L. Rodríguez

El carrer de l’Estació acollirà divendres la celebració de la festa
per escollir la Pubilleta i l’Hereu de la Llagosta de 2019. L’activitat, que començarà a les 17 hores i estarà amenitzada per Set
de so, tindrà lloc a l’escenari que hi haurà instal·lat al carrer de
l’Estació. Durant la festa, es donaran a conèixer els noms dels
guanyadors, que debutaran com a Pubilleta i Hereu de 2019
durant la cercavila d’inici de la Festa Major. - J.C.
LA ROOM

COLLES EN CADA ACTIVITAT PREVISTA HI HAURÀ UNA COLLA GUANYADORA

Els Saltats i els Volats
competiran en tres proves
Les colles dels Saltats i dels
Volats tornaran a competir a
la Festa Major de 2019. Després d’un any sense cap prova
puntuable, enguany les dues
entitats han decidit recuperar
el format de competició amb
tres activitats programades.
Això sí, tot i que hi haurà un
guanyador final, l’objectiu de
les colles és passar una bona
estona i primar el caire festiu dels jocs. Per aquest motiu, participaran a les proves
adults i infants.
Els Saltats i els Volats participaran a la cercavila prèvia
al pregó de Festa Major del
6 de setembre. La competició s’iniciarà amb la primera
prova del 7 de setembre, anomenada 1,2,3 Splash!, d’11 a
13 h a la plaça de la Sardana,
amb un joc de proves físiques

El Festival de Festa Major de La Room es desenvoluparà dissabte a partir de les 19.30 hores a la plaça d’Antoni Baqué. Els
membres d’aquesta escola de ball mostraran les seves habilitats
a sobre de l’escenari.
SANGRIADA

i inflables. La segona serà el 8
de setembre amb Tu cara me
suena, que consisteix en actuacions musicals a l’escenari
de concerts del Centre Cultural a les 19 h. I la tercera i definitiva serà el 9 de setembre,
a les 18 h amb una gimcana

de proves per tot el municipi,
amb el tret de sortida a la rotonda de l’avinguda del Primer de Maig. De cada prova
hi haurà un guanyador i la
suma de tots els punts proclamarà el vencedor final. - José
Luis Rodríguez

La Sangriada Popular, que munten els Sangrinaris, tindrà lloc
la nit de dissabte a l’avinguda del Primer de Maig. Hi haurà
repartiment gratuït de sangria amb alcohol per als major de 18
anys i sangria sense alcohol i sucs per als menors.
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ESPORTS LA PRINCIPAL NOVETAT SERÀ LA CELEBRACIÓ DE PARTIDES D’ESCACS GEGANTS

VIPS

La Festa comptarà amb una
desena d’activitats esportives

L’Associació de DJ’s
de la Llagosta muntarà
diversos concerts

9

Les instal·lacions esportives de
la Llagosta estaran a ple rendiment durant la Festa Major.
Del 6 al 9 de setembre es faran
prop d’una desena d’activitats
organitzades per les entitats
esportives de la nostra localitat. Les primeres accions
esportives tindran l’handbol
com a protagonista a la pista
del Pavelló Antonio García
Robledo.

Handbol
El mateix divendres 6 de setembre a partir de les 19.30 h,
el Joventut Handbol la Llagosta farà diversos partits amistosos de la seva base i sènior
masculí; i el dissabte 7 de setembre, d’11 a 13 h i de 16 a 20
h, l’Handbol Club Vallag celebrarà la 5a edició del Torneig
Mero Alonso entre els equips
sèniors del Vallag, Ripollet, la
Garriga, la Salle Montcada, el
Sant Quirze i el Sabadell.
El 7 de setembre serà un dels
dies més intensos de la festiviAPP

tat en l’àmbit esportiu. De 10
a 19 h, es faran partits amistosos del Trofeu Festa Major del
Fútbol Sala Unión Llagostense
al CEM El Turó; a partir de les
9.30 h, el 21è Memorial Ramón López del Club Petanca
la Llagosta a les pistes municipals del Parc Popular; a les
17.30 h, el Trofeu Festa Major
del Viejas Glorias contra la
Creueta al Camp Municipal
de Futbol Joan Gelabert; i, a
partir de les 19 h, una exhibi-

ció de judo i karate a l’avinguda de l’Onze de Setembre mitjançant l’Associació Esportiva
Judo-Karate la Llagosta.
Una de les novetats de la festivitat serà la participació de
la nova entitat Club d’Escacs
Can Pelegrí. El nou club esportiu de la nostra localitat
organitzarà el dilluns 9 de
setembre partides d’escacs gegants a la plaça de Catalunya
a partir de les 19 hores. - José
Luis Rodríguez

VIPS, l’Associació de DJ’s de la Llagosta muntarà divendres
una discoteca a l’Espai de Concerts del Centre Cultural i la Killing the summer a la Markesina del Parc Popular. Dissabte,
organitzarà una retro party davant del Centre Cultural. La Killing the summer comptarà amb les actuacions dels DJ AMS,
Alive, Sergi Donat i Armin Van Beto. La festa començarà a les
deu del vespre.
HAVANERES I ROM CREMAT

PAELLA POPULAR

Ja està disponible
l’APP de la Festa
Major de 2019
L’APP de la Festa Major, que
ha tingut una molt bona acollida en els darrers anys, també està disponible aquest 2019.
L’aplicació, amb el nom de FM
LA LLAGOSTA 2019, es pot
fer servir per a les plataformes
Android i iOS. Aquelles persones que ja tinguin instal·lada
l’APP d’altres anys només cal
que facin una actua lització.
A l’aplicació es pot consultar
tota la programació de la Festa
Major. A més, apareix informació sobre possibles canvis
de darrera hora. L’Ajuntament
de la Llagosta també publicarà el llibret en format paper
amb el programa de la Festa Major. Totes les activitats
també apareixen a les pàgines
14 i 15 d’aquesta edició del
08centvint.

La plaça d’Antoni Baqué serà la seu dilluns del concert d’havaneres acompanyat amb rom cremat. L’activitat es realitzarà
a partir de les 19.30 hores i anirà a càrrec del grup Barca de
mitjana. La Murga s’encarregarà del rom cremat.
CONCERT ROCIERO

Una de les activitats que no pot faltar a la Festa Major de la
Llagosta és la paella popular. Els membres del grup de la Murga
començaran a repartir l’arròs al Parc Popular dissabte a partir
de les 14 hores.
JORNADES INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES

La plaça d’Antoni Baqué acollirà l’acte
La Festa Major comptarà també amb un espectacle de les Jornades Internacionals Folklòriques, que tenen una molt bona
acceptació a la nostra localitat. L’activitat tindrà lloc diumenge
a les 22.30 hores a la plaça d’Antoni Baqué. En aquesta ocasió,
visitarà la Llagosta el Ballet folklòric Krujeva de la República
russa de Bashkiria.

El programa de la Festa Major també contempla un concert rociero. En aquesta ocasió visitarà la Llagosta el grup Malandar.
L’actuació està prevista per a dissabte a partir de les 22 hores a
la plaça d’Antoni Baqué.
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ENTREVISTA FRAN RUIZ, REGIDOR DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

DIADA DE CATALUNYA, GEGANTS I GENT GRAN

“Serà una Festa Major molt
cultural i molt participativa”

L’11 de Setembre tindran
lloc diverses activitats
complementàries

Aquesta és la seva primera
Festa Major com a regidor de
Cultura, com l’afronta?
Doncs amb total normalitat.
Vaig ser regidor de Joventut
l’anterior mandat i aquesta
Festa Major suposa una mica
més de feina, però bé, la porto
molt bé. Ja està tot enllestit i a
punt per començar.
Què destacaria d’aquesta
Festa Major?
Tornem a fer la Festa de divendres a dilluns, dijous es farà la
Cercavila canalla. Podríem
destacar el pregó de Salva Reina i, gràcies a l’Associació de
DJ’s VIPS, tindrem dos DJ internacionals a la Retro Party
de Festa Major, Frank Trax
i Julio Posadas. Jo crec que
seguim una mica la línia de
l’any passat.
Com qualificaria la Festa
Major de la Llagosta?
Molt cultural, com sempre, i
molt participativa gràcies a les
entitats i a la gent del poble,
com és tradicional.
Aquesta serà una festa en la
qual els Saltats i els Volats
continuaran tenint una presència important.
Sí. L’any passat va ser una
mica de parèntesi, ja que l’Engreskada va deixar d’organitzar les proves. El 2018 les van
fer les mateixes colles i aquest

any han contractat una empresa perquè ho faci i tornar
una altra vegada a la competició, molt amena això sí. Cada
prova tindrà una colla guanyadora. Hi haurà una prova
d’aigua, una d’escenari amb
balls i imitacions i una prova
física.
Podem dir que la participació dels Saltats i dels Volats ja
està consolidada a la Festa?
Sí, dins de la Festa ja s’espera
que hi hagi aquesta competició. L’any passat sí que va ser
diferent ja que ho van organitzar les pròpies colles, però va
ser molt feixuc per a elles. Per
això, han decidit comptar amb
una empresa col·laboradora
per tirar endavant les proves.
Com ja ha comentat, serà
també una Festa tradicional.
Exacte, tindrem la paella po-

pular de la Murga dissabte, la
Sangriada dels Sangrinaris el
mateix dia a la nit, el concert
rociero, les orquestres i, a l’Espai Jove, un grup de versions,
que actuarà divendres a la nit
i no dissabte com és habitual.
Després de Festa Major, tindrem un parèntesi i se celebrarà la Diada.
Sí, el dia 11 tindrem l’Homenatge a Catalunya que organitza el Ball de Gitanes i la
hissada de la senyera. A més,
hi haurà més activitats com
la Cercavila Gegant, el Ral·li
Fotogràfic, l’Homenatge a la
Gent Gran i animació infantil. En caure en dimecres no
podíem allargar tant la Festa
Major, però VIPS va proposar
fer una activitat dimarts a la
nit al Parc Popular i crec que
és una manera de donar-hi
continuïtat. - Xavi Herrero

Al marge de la programació
de la Festa Major, però complementària a aquesta, l’Ajuntament de la Llagosta ha previst per al dia 11 de Setembre
la celebració de diverses activitats a la nostra localitat.
Entre les 10 i les 20.30 hores,
tindrà lloc la vuitena edició
del Ral·li Fotogràfic de la Llagosta, que organitzen el FotoClub la Llagosta i la Colla Gegantera de la Llagosta.
Les inscripcions per participar en aquesta activitat es
poden fer fins al 6 de setembre a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania, a Can Pelegrí o
al correu electrònic llagosta@
gegants.cat. També es podran
fer inscripcions el mateix dia
11 entre les 10 i les 10.30 hores
a l’Ajuntament.
El jurat donarà a conèixer el
seu veredicte i es procedirà
al lliurament de premis el 17
de setembre a les 19 hores a la

Sala de plens de l’Ajuntament
de la Llagosta.
El dia 11, a les 11 h, començarà una cercavila familiar gegant al Centre Cultural amb
l’organització de la Colla Gegantera. A les 11.55 h, es procedirà a la hissada de la senyera als pals de l’Ajuntament.

Homenatge a Catalunya
A les 12 h, hi haurà animació infantil gegant a la plaça
d’Antoni Baqué a càrrec de
Landry El Rumbero, organitzada per la Colla Gegantera.
El Centre Cultural acollirà a
les 14 h l’Homenatge a la Gent
Gran, organitzat per la Casa
de Andalucía.
Finalment, a les 19 h, el Grup
de Ball de Gitanes de la Llagosta muntarà el tradicional
Homenatge a Catalunya. L’acte arriba a la seva 31a edició i
tindrà lloc a la plaça d’Antoni
Baqué. - J. Cintas
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BONA FESTA MAJOR!

FELIZ FIESTA MAYOR
Desde el Partido Socialista queremos
desearos una feliz Fiesta Mayor a todos los vecinos y vecinas. Una vez
ﬁnalizada la época veraniega, justo
antes de que empiecen de nuevo
los más jóvenes el periodo escolar,
tenemos la oportunidad de disfrutar de unos días de fraternidad, ocio,
cultura, deporte... de vida. Creemos
que la Fiesta Mayor de La Llagosta sigue siendo uno de los emblemas del
pueblo y de nuestra forma de ser que
más nos caracteriza. En estos días
nos reencontramos, vecinos, amigos,
familia en las calles, bares, espectáculos, atracciones, actividades...
compartiendo, conviviendo y disfrutando. Gracias a la Fiesta Mayor nos
permite reencontrarnos con amigos
y vecinos. El trasiego y la actividad
del resto de los días del año hacen
casi imposible estos encuentros, que
en estos días se vuelven a producir,

CULTURA
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un aspecto muy característico de la
ﬁesta y que hace de la ﬁesta un encuentro fraternal de todo el pueblo.
Queremos dar las gracias a todas
aquellas personas y entidades que
la hacen posible, que llevan mucho
tiempo preparando las actividades
de la ﬁesta para que podamos tener
unos bonitos días donde la sonrisa
sea nuestra expresión mayoritaria.
También queremos agradecer a todo
el personal, trabajadores y voluntarios que estarán trabajando para velar que la ﬁesta transcurra de la mejor manera posible. Mientras algunos
estamos de ﬁesta, ellos y ellas estarán trabajando para que todo salga
bien. Una vez ﬁnalizada empezará el
año escolar pero nosotros no hacemos parón y seguiremos trabajando
con todas nuestras fuerzas y ganas
para seguir mejorando La Llagosta
cada día. FELIZ FIESTA MAYOR 2019

La Llagosta En Comú + LlagostaEn Comú Guanyem

Al passat ple del mes de juliol, ERC
va voler presentar una moció sobre
la creació d’un punt commemoratiu
i d’ofrenes per a la Diada de l’onze de
setembre. L’equip de govern socialista amb l’alcalde al capdavant va
rebutjar la possibilitat d’admetre la
moció en el ple adduint, i és cert, que
al 2008 ja és va aprovar per unanimitat una moció semblant en sessió
plenària i el què s’havia de fer és donar compliment a la primera moció i
no presentar una segona com era la
nostre intenció.
Llavors cal preguntar-se, què ha passat per què després de 11 anys encara no hi hagi a La Llagosta un punt
commemoratiu i d’ofrenes per a recordar els fets de l’onze de setembre
de 1714? Per què el que és un costum, una realitat i una normalitat
en altres municipis des de la ﬁ del
franquisme, aquí encara estiguem

CULTURA

en aquest debat? La nostre proposta,
amb molta generositat, ja no era per
a la Diada d’aquest any, sinó per al
2020, amb temps suﬁcient per portar-la a terme.
Siguin com siguin les coses, nosaltres
emplacem a aquest equip de govern
a fer complir les mocions aprovades
en sessió plenària, no fer-ho és una
irresponsabilitat política i un menyspreu a la ciutadania, independentment del seu color polític.
Per altre banda, també en el ple de
juliol, ERC va votar en contra de la
sortida de La Llagosta de la mancomunitat de municipis del Galzeran a
proposta del Sr. Alcalde per motius
purament partidistes que res tenen
a veure amb l’interès general del poble.
Per acabar, desitgem que gaudiu de
la Festa Major del poble i que us ho
passeu d’allò més bé.

CiutadansPartido de la Ciudadanía

TREBALL I TREBALL PER AL NOSTRE POBLE

PROPUESTAS PARA EL COMERCIO LOCAL

Des d’aquests moments, l’agrupació
local ha de centrar els seus esforços
en general la il·lusió col·lectiva i tornar a guanyar la conﬁança majoritària del nostre poble. L’objectiu es
construir des d’ara mateix una alternativa de govern creïble i sòlida des
de la perspectiva de l’esquerra transformadora. Estem treballant, després
d’una profunda reﬂexió, en posar
unes noves cimentacions del nostre
projecte polític, que sigui il·lusionant
atenent al missatge de la ciutadania
de La Llagosta. Per això i amb la nostra regidora Eva Miguel, farem una
oposició responsable, ﬁscalitzarem
els moviments del nou govern municipal amb dignitat i ganes de treballar pel nostre poble, com ﬁns ara ho
hem estat fent per tornar a guanyar
la conﬁança de tots els veïns i veïnes
de La Llagosta. Segons el nostre grup
municipal les obres abans de les

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la
Llagosta vamos a solicitar un Estudio-Diagnostico del comercio local,
considerando las actitudes y la posición de los diversos agentes relacionados (comerciantes, asociaciones,
consumidores, etc.) con el objetivo
de analizar la situación actual y perspectivas, determinando las carencias
y necesidades que orienten a un plan
estratégico, con la intención de estimular la actividad socioeconómica y
comercial de la localidad, con planes
locales ligados a favorecer el atractivo y competitividad de nuestros
comercios potenciando la especialización, la calidad y la sostenibilidad
así como facilitar la implantación de
nuevos modelos de negocios. Impulsando y apoyando acciones conjuntas con todos los comercios de proximidad, dinamizándolos con aquellos

eleccions municipals, han sigut; tendencioses, electoralistes i amb poca
planiﬁcació. A més a més, algunes
no tenen cap previsió de ﬁnalització.
Així mateix, amb mancances importants de seguretat als parcs infantils
que podem provocar ﬁns i tot problemes de possibles cremades degut
als materials utilitzats i que estan en
contacte amb els nostres infants i joves de La Llagosta. Amb el govern,
en majoria, esperem que la falta de
voluntat política que han tingut en
la legislatura passada, no sigui un
impediment per posar al servei dels
veïns i veïnes les millores que necessita La Llagosta i amb aquest sentit
sempre ens trobaran.
Aproﬁtem per desitjar una molt bona
Festa Major 2019.
Salut i força.

eventos que se organicen en la ciudad. Siendo la manera de que todos
puedan verse beneﬁciados y apostando por desarrollar acciones en
fechas concretas especiales como
Navidad o por celebración de nuestras ﬁestas tradicionales y atraer así
público de fuera.
Tambien como la implantación de
paneles publicitarios en puntos estratégicos para dar información de
todos los eventos que se efectúen en
la Llagosta.
Debemos ser conscientes de los
cambios que se están produciendo
en los hábitos de compra, entre los
consumidores, dado la competencia
de las grandes superﬁcies y de las
nuevas formas de comercialización,
desde el consistorio debemos ayudarles con iniciativas y a reﬂexionar,
adaptarse y reinventarse.
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ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE ES FARÀ A LA LLAGOSTA

El Ple aprova el procés de
pressupostos participatius
La ciutadania de la Llagosta
podrà decidir a què es destinen 30.000 euros del capítol
d’inversions del pressupost
de l’Ajuntament de la Llagosta
d’aquest any. El Ple del Consistori llagostenc va aprovar
el 25 de juliol per unanimitat
durant una sessió ordinària
les bases dels pressupostos
participatius, que, per primera
vegada, s’aplicaran a la nostra
localitat.
El 8 d’octubre es presentarà públicament a la ciutadania aquest procés. Qualsevol
persona, grup o entitat podrà
presentar propostes entre el 14
d’octubre i el 15 de novembre
per via telemàtica a la Seu electrònica de l’Ajuntament o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

Validació de propostes
Una vegada recollides totes les
propostes, el grup motor del
procés de pressupostos participatius, format per tècnics
de l’Ajuntament i regidors de
l’equip de govern municipal,
les validarà i les organitzarà
per temàtiques a partir d’un
seguit de criteris. Posteriorment, una comissió tècnica
valorarà la seva viabilitat tècnica, econòmica, legal i urbanística.
Abans del 29 de gener, es farà
una sessió pública amb la presentació de totes les propostes
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EQUIPAMENTS

Renovació de la lluminària
del Pavelló Antonio García

Proposa
Participa

Decideix

PRESSUPOSTOS P A R T I C I P A T I U S
LA LLAGOSTA 2019
validades. Entre el 29 de gener
i el 16 de febrer es farà la votació. Podran votar totes les
persones majors de 16 anys
empadronades a la Llagosta.
Les votacions es realitzaran de
forma telemàtica al web municipal (www.llagosta.cat). Si alguna persona no disposa d’Internet, podrà votar a l’OAC.
El següent pas serà l’elaboració de la llista amb totes les
propostes finalistes i els vots
obtinguts i es presentarà en un
acte públic.
Per últim, es farà l’estudi i la
planificació tècnica per part
dels serveis municipals corresponents de la proposta o
propostes guanyadores i es
tramitaran, si fos necessari,
les licitacions oportunes per
tal de poder executar-les. Posteriorment, s’anirà informant

de l’estat d’execució de les diferents actuacions.
Durant el ple de juliol, també
es va aprovar la proposta per
tal que José Manuel Blázquez
Jiménez sigui el nou jutge de
Pau durant els propers quatre anys i que David Pedrola
Masias sigui el seu substitut.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya serà el que
procedirà al nomenament
definitiu.
A més es va acordar que el 19
de març i el 14 de setembre siguin els dos dies festius locals
de l’any que ve i es va aprovar
la sortida de l’Ajuntament
de la Llagosta de l’Associació
de Municipis del Galzeran.
Aquest últim punt va comptar
amb els vots en contra d’ERC
i de La Llagosta En Comú. Juanjo Cintas

L’Ajuntament de la Llagosta ha iniciat el canvi de la
il·luminació del Pavelló Antonio García Robledo. Amb
aquesta mesura, el Consistori dotarà de llums led aquest
equipament municipal. La
Brigada Municipal d’Obres
ha aprofitat una intervenció
que va realitzar per reparar

una avaria per instal·lar dues
línies de llums led. En total,
hi ha posat vuit focus nous,
que han suposat una inversió
de 5.524,09 euros. Ara queden per renovar quatre línies
més, setze focus. La intenció
municipal és poder realitzar aquesta operació al llarg
d’aquest any o al 2020. - X.H.

HABITATGE

La PAH torna a l’activitat
a la nostra localitat
La Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) a la Llagosta ha reprès la seva activitat. El grup que vol treballar
per evitar desnonaments al
nostre municipi es reunirà
els dijous, a les 18 hores, a
l’Hotel d’entitats, a l’edifici
del Mercat. Així ho han comunicat a través d’una nota
els membres de la PAH. En
el comunicat, la PAH es rei-

tera en el seu compromís per
atendre, assessorar i empoderar les persones afectades per
un desnonament i lluitar pel
dret a un habitatge digne.
La Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca critica les pujades dels preus del lloguer, els
pisos vuits adquirits per fons
d’inversió i l’especulació que
afecta a les famílies que volen
accedir a un habitatge. - X.H.
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ÉS EL DIPUTAT RESPONSABLE DE COMERÇ I L’ADJUNT DE SERVEIS INTERNS

L’alcalde, Óscar Sierra,
escollit diputat provincial
Óscar Sierra va prendre possessió del càrrec de diputat de
la Diputació de Barcelona durant un ple celebrat l’11 de juliol. L’alcalde de la Llagosta és
un dels 51 diputats que tindrà
l’administració provincial durant aquest nou mandat 20192023.
L’acte de constitució de la Diputació es va celebrar a la Sala
de plens d’aquest organisme,
situada a la Rambla de Catalunya de Barcelona. Sierra,
que compaginarà el càrrec de
diputat amb el d’alcalde de la
Llagosta, és un dels 16 diputats del Partit dels Socialistes
de Catalunya a la Diputació de
Barcelona. L’alcalde és del diputat de Comerç i l’adjunt de
Serveis Interns.

Óscar Sierra, durant el ple. Foto: Judith Contreras (Diputació)

L’alcaldessa de l’Hospitalet de
Llobregat, la socialista Núria
Marín, va ser escollida nova
presidenta de la Diputació de
Barcelona, gràcies al pacte al

qual havien arribat abans el
Partit dels Socialistes i Junts
per Catalunya. Aquestes dues
formacions governaran la Diputació durant aquest mandat.

IGUALTAT

GENT GRAN

ESPORTS

L’entitat local
Veus de Dona
es dissol

El Casal d’Avis
té nous aparells
d’aire condicionat

La Concòrdia
debutarà contra
l’Eixample

L’Associació Veus de Dona ha
cessat la seva activitat. L’entitat
va decidir dissoldre’s per falta
de persones que puguin estar
al capdavant. Veus de Dona
es va crear l’any 2007. Durant
tot aquest temps, ha organitzat xerrades, cursos, sortides,
tallers, festivals,… A més, ha
donat suport a un bon nombre
d’activitats municipals, especialment a la programació del
Dia Internacional de les dones.

L’Ajuntament de la Llagosta ha
instal·lat quatre nous aparells
d’aire condicionat a l’edifici
del Casal d’Avis. Els elements
han estat col·locats a la perruqueria, en un despatx, a la sala
de la televisió i al bar-menjador. En aquest darrer espai, ja
funcionaven altres dos aparells
nous. En total, el Consistori
llagostenc ha destinat 14.600
euros a aquesta nova millora
per al Casal d’Avis.

El Club Deportivo la Concòrdia començarà la lliga 20192020 al grup 2 de la Segona
Divisió espanyola el dia 21 de
setembre a la pista de l’Eixample. Les jugadores entrenades
per Dani Mosteiro, que van ser
campiones la temporada passada, debutaran a la pista del
que va ser el tercer classificat.
El primer partit de lliga a casa
el disputaran el 28 de setembre
contra l’AECS de l’Hospitalet.
Els rivals de la Concòrdia
aquesta temporada seran l’Almassera Ruz, el Club Natació
Caldes, la Penya Esplugues B,
el César Augusta, el Ripollet,
el Futsal Mataró, l’AECS de
l’Hospitalet, el Castelldefels,
l’Eixample, el Cervera, el Futsal Hispanic de Torrent, l’Eurogan Red Stars, el Joventut
d’Elx, l’Intersala Promises i el
Feme Castelló. La Concòrdia
té aquest any un equip amb
moltes cares noves, però intentarà repetir els èxits de les darreres campanyes. - J.C.

OBRES

La Brigada d’Obres realitza
reformes a l’Escola Safa
Durant aquest estiu, l’Ajuntament de la Llagosta ha fet diverses
actuacions a l’Escola Sagrada Família. Concretament, s’ha renovat el sorral de la part infantil, tal com s’ha fet en ocasions anteriors a les escoles Joan Maragall i Les Planes. L’altra millora que
s’ha realitzat ha estat a la sala de professors. En aquest espai s’ha
posat un nou paviment. Aquestes dues actuacions les ha executades la Brigada Municipal d’Obres i el cost ha anat a càrrec de
l’Ajuntament. - X.H.
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IGUALTAT

Concentració contra
la violència masclista

La Llagosta es va sumar a
les concentracions de rebuig
contra les agressions masclistes que van convocar el 8 de
juliol els moviments feministes i que van comptar també
amb el suport de la Federació
de Municipis de Catalunya.
L’Ajuntament de la Llagosta
va fer una crida a participar
en l’acte, que va aplegar una
setantena de persones, entre
elles l’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra; la regidora

d’Igualtat, Melania Beltran, i
altres edils.
Durant la concentració,
es va llegir un manifest de
condemna de la presumpta
violació en grup que va patir una menor a Manresa al
mes d’octubre de 2016. Al
manifest, l’Ajuntament de la
Llagosta va voler deixar constància de la seva solidaritat
amb la víctima i amb totes les
dones que pateixen violència
masclista. - X.H.

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament instal·la un
servei de videovigilància
al camí de Can Donadéu
L’Ajuntament de la Llagosta
ha instal·lat un sistema de videovigilància al camí de Can
Donadéu, a la zona del Cementiri Municipal. L’objectiu
d’aquesta mesura, que es va
posar en marxa al juliol, és
prevenir els abocaments que
es registren a la zona.
El sistema instal·lat permet
vigilar els accessos de vehicles tant si vénen pel camí
que passa per sota de l’autopista com si vénen del riu
Besòs. En cas de detectar un
abocament pels entorns, l’enregistrament de les càmeres
permetrà conèixer les matrícules dels vehicles que han
accedit a la zona i esbrinar
qui pot haver estat el causant
de l’abocament.
Es vol treballar en la prevenció d’abocaments de runes,

residus o qualsevol altre material a la zona. Les càmeres
també serviran per prevenir
actes vandàlics que pugui patir el Cementiri Municipal.
La instal·lació del sistema de
videovigilància ha suposat
una inversió de 2.111,45 euros.

Neteja de deixalles
D’altra banda, també al juliol, es va procedir a netejar
de runes i deixalles una zona
situada al costat de la via del
tren d’alta velocitat. En total
es van recollir tres contenidors de dotze metres cúbics.
Per realitzar aquests treballs,
l’Ajuntament va haver de
contractar un servei especial.
La intenció municipal és preservar aquesta zona propera
al riu Besòs. - X. Herrero
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Programació de la Festa Major
Dijous 5 de setembre
22 h Cercavila canalla
Animació a càrrec de la Murga i
Les Llagostes de l’Avern
Canó d’escuma i DJ AMS
Lloc: Inici des de la plaça d’Antoni
Baqué
Organitza: La Murga

Divendres 6 de setembre
17 h Pubilleta i Hereu
Set de so
Lloc: Carrer de l’Estació

24 h Concert de versions pop
rock Versión Imposible
Una de les millors bandes de
versions amb humor
Lloc: Espai de Concerts Centre
Cultural
2.30 h Discoteca pachanga:
Only Party
DJ QUEQUI
DJ AMS
Lloc: Espai de Concerts Centre
Cultural
Organitza: Associació de DJ’s de la
Llagosta VIPS

19.30 h Cercavila
Amb animació, els gegants i les
entitats locals

Dissabte 7 de setembre

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

10 h Torneig de futbolí infantil
i sènior
Lloc: Plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista de la
Llagosta

21 h Pregó
Salva Reina
Lloc: Balcó de l’Ajuntament, plaça
d’Antoni Baqué
21.30 h Celebració 10è
aniversari de Lotokotó
Actuació especial
Acompanyats dels gegants,
majorettes amb bastons de foc i
cariocas, coets i fum de colors
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Lotokotó
22 h Espectacle d’humor
Salva Reina
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
22.30 h Corre-tasques
(diferents carrers del poble)
Lloc: Comença a la plaça d’Europa
Organitza: Grup La Feria
23 h Discoteca VIPS “Killing the
summer”
23-00.45 h DJ AMS
00.45-2.30 h DJ ALIVE
2.30-4.15 h DJ SERGI DONAT
4.15-6 h DJ ARMIN VAN BETO
Lloc: Markesina del Parc Popular
Organitza: Associació de DJ’s de la
Llagosta VIPS
24 h Ball de nit
Orquestra Parﬁls
Lloc: Carrer de l’Estació

De 10 h a 14 h Torneig de
dòmino de Festa Major
Lloc: Bar El Parque
Organitza: Entidad Dominó la
Llagosta
D’11 a 13 h 1, 2, 3, Splash!
Proves físiques amb inﬂables
Lloc: Plaça de la Sardana
Organitza: Saltats i Volats
11 h Jocs de Protecció Civil
Lloc: Avinguda del Primer de Maig
(entre carrers de Sant Miquel i de
Brutau)
Organitza: Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de la Llagosta
11 h Pilates per a tothom
Lloc: Plaça de la Concòrdia (zona del
parc infantil)
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al
Soster Café Pilates
Organitza: Soster Café Pilates
12 h Espectacle familiar
2D2 (Pannettonne Brothers)
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
14 h Paella
Lloc: Parc Popular
Organitza: La Murga

18 h Exhibició de ball en línia
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Jordi Caparrós

11.30 h Cercavila i actuació
Band The Marxa
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué

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

12 h Diada infantil
Amb inﬂables i tallers
Lloc: Carrer de l’Estació
Organitza: La Murga

21 h Correfoc
Sortida: Carrer de l’Estació amb
carrer de Caldes
Organitza: Les Llagostes de l’Avern

17 h Taller, berenar i concurs de
futbolí
Lloc: Passeig de l’avinguda de l’Onze
de Setembre
Organitza: Esplai Dijoc
Col·labora: Pastisseria Pi

22.30 h Concert rociero
Amb Malandar
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
24 h Sangriada popular
by Sangrinaris
Repartiment gratuït de sangria amb
alcohol (només majors de 18 anys) i
sangria sense alcohol i sucs
Música en viu
Lloc: Avinguda del Primer de Maig
Organitza: Sangrinaris
00.30 h Ball de nit
Orquestra Tropikana
Lloc: Carrer de l’Estació
22 h. Discoteca VIPS
«Retro party»
22-23 h DJ JAM
23-24 DJ DEIVITT
24-1 h DJ JOSÉ MOLINA
1-3 h DJ FRANK TRAX
3-5 h DJ JULIO POSADAS
Lloc: Espai de Concerts Centre
Cultural
Organitza: Associació de DJ’s de la
Llagosta VIPS
24 h Concerts de grups
musicals locals
HcB, Hip-Hop
Land of Coconuts, Pop rock
Folkats, Folk
Ansiolitikos, Punk
Lloc: Markesina del Parc Popular

Diumenge 8 de setembre
10 h Torneig de dòmino
13 h Lliurament de premis
Lloc: Plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista de la
Llagosta

17.15 h Ball amb el Casal d’Avis
Lloc: Plaça Antoni Baqué
Organitza: Casal d’Avis
18 h Concurs de truites
Lloc: Carrer de l’Estació
Organitza: La Murga
19 h Esta cara me suena
Actuacions musicals
Lloc: Espai de Concerts Centre
Cultural
Organitza: Saltats i Volats
19.30 h Cabaret de circ
Lloc: Passeig de l’avinguda de l’Onze
de Setembre
19.30 h Exhibició de ball de saló
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: La Llagosta Club de Ball
22.30 h Jornades Internacionals
Folklòriques
Amb el Ballet folklòric Krujeva
(República de Bashkiria, Rússia)
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
24 h Ball de nit
Orquestra Aquarium
Lloc: Carrer de l’Estació
24 h Grup Tribut SMOKING
STONES
La millor banda tribut als Rolling
Stones en directe
Lloc: Espai de Concerts Centre
Cultural

Dilluns 9 de setembre
12 h Animació i Escuma
Amb Jordi Callau
Lloc: Carrer de l’Estació

Especial Festa Major
13 h Murga tapa
Lloc: Cruïlla de l’avinguda del Primer
de Maig amb el carrer de l’Estació
Organitza: La Murga, amb la
col·laboració dels establiments
Donde El Pepe, Vostra Vite i SAK
18 h Boleros
A càrrec de Maricel, amb l’espectacle
Divino Bolero
Lloc: Carrer de l’Estació
18 h Memory urban
Activitat dinàmica
Lloc: Rotonda de l’avinguda del
Primer de Maig
Organitza: Saltats i Volats
19.30 h Havaneres i rom cremat
Amb el grup Barca de mitjana
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
Col·labora: La Murga
22 h Castell de focs
A càrrec de la Pirotècnia Igual
Lloc: Carrer del Montseny, al costat
de la ﬁra
23 h Espectacle fi de festa
Amb Manolo Sarria & Parternaire i el
mag Edgar
Lloc: Carrer de l’Estació

08centvint

Activitats permanents

Activitats esportives

XVI Exposició Intergeneracional
d’Art
Organitzada per diversos
artistes de totes les edats de la
Llagosta, inclosos els alumnes
d’Art de l’Agrupació de Jubilats
i Pensionistes. També inclou
obres d’artistes convidats d’altres
poblacions
Del 9 al 21 de setembre. Horari de
Can Pelegrí
Acte d’inauguració: divendres 6 a
les 19.30 h
Lloc: Can Pelegrí
Col·labora: Susana Iglesias

Divendres 6 de setembre
A partir de les 19.30 h
Partits d’handbol de Festa
Major
Lloc: Poliesportiu Antonio García
Robledo
Joventut Handbol la Llagosta

Passatge del terror
Where evil hides
(Donde el mal habita)
Dies 6, 7 i 8 de setembre de 20.30 a
1.30 h. Dia 9 de 20.30 a 23.30 h.
Entrades: 5 euros. Venda d’entrades a
la mateixa taquilla
Lloc: Parc Popular
Organitza: Associació
d’Esdeveniments Culturals de la
Llagosta

Dissabte 7 de setembre
A partir de les 9.30 h
XXI Memorial Ramón López
Lloc: Pistes Municipals de Petanca
Club Petanca La Llagosta
D’11 a 13 h i de 16 a 20 h
5è Torneig Mero Alonso
Lloc: Poliesportiu Antonio García
Robledo
Handbol Club Vallag
Trofeu Festa Major del FS Unión
Llagostense
10 h infantil B - 11 h infantil A
12 h cadet B - 13 h cadet A
16 h juvenil - 17 h sènior B
18 h sènior A
Lloc: CEM El Turó
A les 17.30 h
Trofeu Festa Major del
CD Viejas Glorias
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Joan Gelabert
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Actes Diada
Dimecres 11 de Setembre
De 10 h a 20.30 h 8è Ral·li
Fotogràfic de la Llagosta
Inscripcions del 2 al 6 de setembre
a l’OAC, a Can Pelegrí i al correu
electrònic llagosta@gegants.cat. El
mateix dia 11 de setembre, de 10 h a
10.30 h a l’Ajuntament.
Veredicte i lliurament de premis: 17
de setembre a les 19 h a la Sala de
Plens de l’Ajuntament.
Organitzen: Foto-Club la Llagosta i
Colla Gegantera de la Llagosta

11 h Cercavila familiar gegant
Vine a passejar en família amb els
gegants i gegantons de la Llagosta
Sortida: Centre Cultural
Organitza: Colla Gegantera de la
Llagosta

11.55 h Hissada de bandera
Lloc: Davant de l’Ajuntament

12 h Animació infantil gegant
A càrrec de Landry el Rumbero
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Colla Gegantera de la
Llagosta

A les 19 h
Exhibició de judo i karate
Lloc: Avinguda de l’11 de Setembre
Associació Judo-Karate

14 h Homenatge a la gent gran
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Casa de Andalucía de la
Llagosta

Dilluns 9 de setembre
A les 19 h
Partides d’escacs gegants
Lloc: Plaça de Catalunya
Club d’Escacs Can Pelegrí

18 h 31è Homenatge a Catalunya
Lloc: Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Grup de Ball de Gitanes
de la Llagosta
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Fem Poble per José Luis Rodríguez Beltrán
Noemí Lorenzo / Raquel Miranda
Són dues de les integrants del grup de
percussió Lotokotó. Aquest 2019 és un any
especial per al grup, perquè celebra una
dècada d’activitat. Han fet una samarreta per
commemorar els seus deu anys i per Festa
Major faran una activitat especial.

“La de la
Festa Major és
l’actuació més
important de
l’any”
En quin estat de salut arriba
als deu anys Lotokotó?
-Noemí Lorenzo (N.L.): En
l’actualitat estem molt bé i
estables. Fa uns anys vam tenir una baixada de membres
i vam quedar molt pocs. Però
ara estem en una mitjana de
tretze persones. Ara hem incorporat quatre noies noves
i això fa que estiguem en un
bon moment.
-Raquel Miranda (R.M.): Els
últims anys hi ha hagut alts i
baixos a l’entitat. Pels vídeos
que he vist dels inicis de l’entitat hi havia molta gent i això
llueix molt més, però ara tornem a estar molt bé.
Per Festa Major feu una activitat concreta, com serà?
-N.L.: Nosaltres fem l’activitat
habitual del Corre-tasques,
però abans estem preparant
una actuació d’uns vint minuts a la plaça d’Antoni Baqué
(divendres 6 de setembre,
21.30 h). Aquesta actuació
serà per commemorar els deu
anys i tindrem col·laborant els
gegants de la Llagosta i algunes de les noies de l’antiga
entitat de majorets, que ja fa
anys van deixar d’actuar i les
hem recuperat. Ja fa set anys

van col·laborar amb nosaltres
i ara les hem tornat a localitzar. Elles faran majorets amb
foc. També hi haurà altres
sorpreses i també farem una
samarreta commemorativa
dels deu anys.

“Estem sempre
intentant captar
més gent per
seguir creixent”
I després el Corre-tasques...
-N.L.: Doncs sí. Aquest any,
com fem aquesta activitat
especial, el Corre-tasques començarà mitja hora més tard,
ens esperaran. La Festa Major
per a nosaltres és l’actuació
més important de l’any, la
més llarga i la que preparem
més.
-R.M.: És l’actuació que més
gent coneixes perquè hi ha
molta gent del poble, veïns
nostres... és on es veu més
gent coneguda.
Com va començar tot?
-N.L: Fa deu anys, un grup de
nois i noies van demanar fer

un taller de percussió a l’Ajuntament de la Llagosta. El taller
va ser d’un parell de dies i el
grup que es va ajuntar va decidir tirar endavant per crear
un grup de música. Vam buscar un professor de percussió
i poc després ja es va crear el
grup i es va posar el nom de
Lotokotó.
Quin estil teniu?
-N.L.: El nostre estil és la samba reggae i dins d’aquestes
batucades hi ha diferents
estils de música. El nostre so
peculiar serien les timbes,
que és el més característic
que tenim. Aquest estil és típic brasiler o africà. Tot i que
també fem algunes cançons
del funky. Per tant, nosaltres
tenim uns tons més greus. Fa
deu anys era molt coneguda
la batucada brasilera, mitjançant la samba reggae, i nosaltres ens vam decidir per un so
de timbalada i fins ara ho hem
mantingut.
Com és la relació entre els
membres de Lotokotó?
-R.M.: La relació és molt bona,
ara hi ha gent nova. Som
amics i amigues, tot i que
gairebé tots abans ja érem

coneguts. És una relació molt
bona, fem pinya plegats i els
nous s’integren molt ràpidament. Cal dir, que ara el grup
es podria anomenar Lotokotodas, perquè ara hi ha dos
nois i la resta són noies. Ens
ho passem molt bé.
-N.L.: Ens portem molt bé i
ens ajuntem sempre abans
quan hi ha una actuació. Per
exemple, si fem una actuació
per la tarda, doncs quedem
abans per dinar... o en altres
fem abans un cafè o esmorzar
o sopar. Sempre fem pinya,
abans o després.

“Per Festa Major
farem una actuació
amb gegants i
majorets”
Com veieu el futur de
Lotokotó?
-N.L.: Estem ara en un moment de pujada per celebrar
els deu anys. Estem sempre
intentant captar més gent
perquè això segueixi creixent.
Potser vindrà alguna nova
baixada però com sempre

la superarem. Nosaltres fem
diverses activitats a l’any, a
banda de la de la Festa Major
de la Llagosta. Una de les més
destacades és a Sant Feliu de
Guíxols, que és una trobada
de percussió amb prop d’una
vintena de grups. Es fa una
cercavila molt gran, una actuació en escenari i fem sopar
plegats. És tota una tarda de
percussió amb molta gent.
Quines altres activitats feu?
-N.L.: També anem al Carnaval del Raval, que es fa una
setmana després de la data
habitual. Hi ha molts grups
de batucada que participem
i col·laborem amb entitats locals del Raval, perquè és una
trobada sense cap ànim de lucre. També sortim per la Cursa
Popular Els 10 de la Llagosta
o per la Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient. Però estem
oberts a actuar per tota aquella entitat o activitat que ens
demanin.
A on us podem trobar?
-N.L.: Tots els dimarts assagem al Centre Cultural de
19.30 a 21.30 hores. El grup
està sempre obert a la incorporació de noves persones.

