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B
envolguts/udes,
És un gran privilegi saludar-vos 
un any més des d’aquestes pàgi-
nes del programa de la Festa Ma-

jor. I és un privilegi especial perquè aquesta 
serà la darrera Festa Major que em dirigiré 
a vosaltres com a alcalde. Han passat dotze 
anys des que els veïns i les veïnes de Lla-
gostera ens vàreu fer confiança per tirar en-
davant el nostre projecte de govern. Dotze 
anys carregats d’il·lusions i durant els quals 
he intentat representar el meu poble amb 
dignitat i dedicació. Els meus companys i jo 
hem volgut tenir sempre molt presents les 
persones, donant molt de valor a la convi-
vència, escoltant la gent i treballant amb ri-
gor i honestedat pel nostre model de poble. 

Millorar la Festa Major ha estat un dels 
nostres objectius. Un objectiu més dins la 
immensitat de la tasca municipal, però no 
per això menys important. Les festes i les 
tradicions són part de la nostra identitat, el 
que ens fa sentir orgullosos de pertànyer 
a un lloc i a un país. Ens hi ha ajudat molta 
gent: comissions de festes, entitats, col·lec-
tius, col·laboradors... Una Festa Major porta 
tanta feina que no es pot organitzar només 
des de l’Ajuntament. És per això que faig 
arribar un agraïment sincer a totes les per-
sones que durant aquests dotze anys han 
regalat el seu temps per ajudar a tirar en-
davant la Festa. L’esperit del voluntariat al 
nostre poble continua tan viu com sempre!

La programació d’aquest any arriba farci-
da d’activitats per a totes les edats. Com 
sempre, hi conviuen els actes més tradicio-
nals amb novetats destacades. L’exposició 
de flors farà lluir encara més el nostre nucli 
antic. El correfoc, els gegants i els carre-

Salutació
de l’alcalde

tons ompliran els carrers de música i color. 
No hi poden faltar els balls i els concerts, 
l’essència de la Festa, que ens roben hores 
de son a canvi de bons moments de gresca. 
Enguany també us convido a engalanar els 
balcons amb els domassos solidaris creats 
per a l’ocasió. I tot això és possible gràcies 
a la gran tasca de la Comissió de Festes, 
un grup de joves molt vinculats al teixit as-
sociatiu de Llagostera que estan cridats a 
ser part important del futur de Llagostera.

Ara que la memòria s’encarregarà d’en-
dreçar els mil i un records que m’ha deixat 
l’estada a l’Ajuntament, voldria que aques-
ta salutació servís també per agrair-vos de 
manera personal l’afecte que m’heu mos-
trat en tot moment. I no en tingueu cap 
dubte, ens trobarem pels carrers i les places 
de Llagostera i parlarem del poble que ens 
estimem, del que ens agrada i del que no 
ens agrada, del que s’està fent bé i del que 
podria fer-se millor, com hem fet sempre. 

Que passeu molt bona Festa Major! 

Fermí Santamaria Molero
Alcalde de Llagostera
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La Comissió de Festes és sinònim de gresca i ganes de 
fer coses per al poble, però el nostre motor no funciona 
només a base de xerinola, sinó també de solidaritat. 

Des dels nostres inicis sempre hem donat suport a qual-
ssevol activitats solidàries que se’ns hagin pogut plan-
tejar: l’organització d’un torneig de futbol sala a favor 
de la Marató de TV3; l’organització d’un acte a la fresca, 
d’un taller nadalenc i d’un concurs de truites per recap-
tar diners per a la construcció del parament reial de la 
Comissió de Reis; i com no, la gestió anual de la barra 
solidària de la Festa Major, a favor de diverses entitats 
locals de caire social, solidari o benèfic. 

Enguany seguim al peu del canó i amb una proposta més 
a sota el braç; amb l’objectiu d’aconseguir engrescar els 
llagosterencs i llagosterenques a engalanar els seus bal-
cons, finestres o aparadors per tenir un poble més lluït 
i acolorit durant els dies de Festa Major (i Petita!), hem 
dissenyat sis banderoles diferents amb l’eslògan Estem 
de festa!, uns domassos que no només emparen la part 
més festiva d’aquests dies, sinó també la més solidària. 

El punt de venda serà la Llibreria Sureda, i cada bande-
rola tindrà un valor de 3,00.-€, els quals es destinaran 
íntegrament a l’Associació Lluito per tu, l’entitat local que 
treballa per promoure la investigació, el tractament, la 
rehabilitació i l’educació de les persones afectades de 
paràlisi cerebral. 

Aquesta iniciativa no seria una rea-
litat si no fos pel suport de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament, i per la 
llagosterenca Anna Ventura Badia, 
finalista del concurs de cartells, qui 
ens ha cedit desinteressadament 
les seves il·lustracions. A tots, mol-
tes gràcies!

Us engresquem, doncs, a aju-
dar-nos a omplir de color i solida-
ritat els carrers de Llagostera, i us 
animem, també, a venir a gaudir 
amb nosaltres dels concerts al Poli-
valent i de tots els actes i activitats 
que us estan esperant aquests dies 
de festa grossa.

Bona Festa Major!

Comissió de Festes 

Estem de festa!

Festa Major

Portada: Jaume Gubianas Escudé
1r premi del Concurs de Cartells de Festa Major 2019

Il·lustracions: Anna Ventura
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Divendres,31 de maig
20.30 h. PRESENTACIÓ D’EL BUTLLETÍ 
núm. 3 i COL·LOQUI: 40 anys d’ajunta-
ments democràtics, amb la participació de 
Fermí Santamaria, Lluís Postigo, Pilar San-
cho, Josep Puig i Maria Gifre, i moderat per 
Miquel Àngel Codolar. En acabar, col·labora-
ció artística de Janot Carbonell, pica-pica i 
primers exemplars a la venda. Sala de Plens 
de l’Ajuntament.
Org.: El Butlletí de Llagostera

Dissabte, 1 de juny
19 h. CONCERT: EL MUSICAL DELS MUSI-
CALS,  a càrrec del Cor Tritons-Combo Jove 
de l’Escola de Música de Llagostera al Teatre 
Casino Llagosterenc. Entrada gratuïta

20.30 h. CONCERT amb MY START a la Te-
rrassa del Casino Llagosterenc.
Org.: Casino Llagosterenc

00.00 h. Z-INFECTION. Joc en viu d’aven-
tura pels carrers i espais del poble. Més in-
formació a www.z-infection.com.
Org.: Z-Infection

Diumenge, 2 de juny
9 h. TROBADA DE COTXES ANTICS I CLÀS-
SICS al passeig Pompeu Fabra.
Org.: Lacustària Clàssics

11 h. FESTIVAL DE FI DE CURS DE L’ESCO-
LA DE TEATRE DEL GIRONÈS al Teatre Ca-
sino Llagosterenc. Entrada gratuïta

12.30 h. CANTATA: HISTÒRIA D’UN PEN-
TAGRAMA, a càrrec de les corals Peti-Tons 
i Semitons de l’Escola de Música de Llagos-
tera al saló-cafè del Casino

13.15 h. Mostra de BALL ACTIU a la Terrassa 
del Casino Llagosterenc i aperitiu del soci. 
Org.: Casino Llagosterenc

19 h. CONCERT CORAL a càrrec del Cor 
Adult de l’Escola de Música de Llagostera 
i el Taller de Veu de Sant Feliu de Guíxols. 
Amb intervenció de cantaires convidats de 
“Gospel Obert”. Entrada gratuïta

Dijous, 6 de juny
21 h.  Ball de la Gent Gran amb el conjunt 
GRAN PREMIER a l’edifici Polivalent. Hi 
haurà coca i cava per a tothom. Durant la 
mitja part es farà el lliurament dels premis 
del CONCURS D’ENGALANAMENT DE CA-
RRERS 

Divendres, 7 de juny
18 h. Inauguració del 29è CONCURS-EXPO-
SICIÓ DE FLORS, PLANTES I APARADORS 
i lliurament del PREMI 2019 DE L’ASSOCIA-
CIÓ LLAGOSTERA EN FLOR a la Sala de 
Plens. Org.: Llagostera en Flor

18.30 h. Repic de campanes i cercavila 
amb els Gegants de Llagostera i la Cuca 
Feliua a càrrec de la COLLA GEGANTERA 
DE LLAGOSTERA i amb la col·laboració de 
l’ESPLAI EL PAPU-TISORES. Itinerari: pl. del 
Castell, c. Sant Pere, c. Joan Maragall, c. Ga-
nix, c. Barceloneta, c. Donzelles, c. Almogà-
vers i pl. Catalunya

19.30 h. PREGÓ a càrrec dels AMICS DEL 
TEATRE DE LLAGOSTERA a la plaça Ca-
talunya. Presentació de l’Hereu i la Pubilla 
2019

20 h. LA REPÚBLICA VARANERA a la plaça 
del Castell: la prèvia del Correvarans amb 
DJ XIRGO

20.30 h. CORREVARANS i CONCURS DE 
SAMARRETES. Inici a la plaça del Castell 
amb la presència de SANDRO REY. 
Cercavila amb la banda de per-
cussió PercuArt. Itinerari: pl. del 
Castell, pl. Llibertat, c. Major, 

Programa Festa Major

Portada: Jaume Gubianas Escudé
1r premi del Concurs de Cartells de Festa Major 2019

Il·lustracions: Anna Ventura
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pl. del Mercat, c. Santiago Rusiñol, c. Bonaire, 
pl. Campmany (parada Pub l’Enrenou), c. Dr. 
Fleming, pl. Catalunya, c. Almogàvers (para-
da Bar El Set), c. Donzelles i pl. Barceloneta 
(parada final Bar Modoni).
Org.: Comissió de Festes

00 h. CONCERT: GERMÀ NEGRE, ORQUES-
TRA MARIBEL i SOMBOITS a l’edifici Poli-
valent. Entrada gratuïta / Aforament limitat

Dissabte, 8 de juny
12 h. Inauguració de les exposicions de tre-
balls de l’ESCOLA DE BELLES ARTS i CAR-
TELLS DE FESTA MAJOR a l’Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol (plaça Llibertat, 1)

12.30 h. Inauguració de l’exposició de PUN-
TA AL COIXÍ al Local Social “La Caixa” (ca-
rrer Consellers, 12)

12.30 h. SOMIAR ÉS FRI, espectacle infantil 
de màgia amb el Mag Fri a la plaça Catalunya

13 h. 3r DINAR DE JOVES al Casal Parroquial 
Llagosterenc.
Org.: Comissió de Festes

16 h. 50è Concurs Infantil de DIBUIX RÀPID. 
Inscripcions a la plaça Catalunya.
Org.: G.E. Bell-Matí

16 h. Venda de SAMARRETES DE LA CUCA 
FELIUA a la plaça Catalunya.
Org.: Esplai El Papu-Tisores

17 h. Plantada de gegants al parc de l’Esta-
ció per a la 23a TROBADA DE GEGANTS DE 
LLAGOSTERA.
Org.: Colla Gegantera de Llagostera

18 h. GRAN CERCAVILA DE GEGANTS. 
Itinerari: parc de l’Estació, pg. Romeu, pg. 
Pompeu Fabra, c. Ferrer, pl. Campmany, c. 
Doctor Flèming i pl. Catalunya

19.30 h.  BALL DE GEGANTS I CAPGROS-
SOS a la plaça Catalunya

20 h. EXHIBICIÓ CASTELLERA a càrrec de 
la colla CASTELLERS DE LES GAVARRES i la 
colla convidada ESPERXATS DE L’ESTANY, 
al c. Jaume I (plaça Catalunya)

22.30 h. CORREFOC amb ELS DIABLES 
DE L’ONYAR. Itinerari: pl. del Castell, c. Sant 
Pere, c. Santa Anna, pl. del Mercat, c. Major, c. 
Santiago Rusiñol, c. Bonaire, pl. Campmany, 
c. Ferrer, pg. Pompeu Fabra, c. Àlvarez de 
Castro i pl. Catalunya

00.30 h. CONCERT: ORQUESTRA DI-VER-
SIONES, ALBERCOCKS I DJ TE JODES Y 
BAILAS a l’edifici Polivalent. Entrada gratuïta 
/ Aforament limitat

Diumenge, 9 de juny
8 h. CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA i 
esmorzar de germanor davant de la Piscina 
Municipal.
Org.: Club Petanca Llagostera
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10.45 h. MISSA SOLEMNE a l’església Pa-
rroquial
12 h. KING “Q” SHAM, espectacle infantil 
amb la Cia. ALBERT VINYES al parc de l’Es-
tació

12.30 h. Lliurament de premis del 50è Con-
curs Infantil de DIBUIX RÀPID al Local So-
cial “La Caixa”.
Org.: G.E. Bell-Matí

12.30 h. Mitja audició de sardanes amb la 
cobla BAIX EMPORDÀ a la plaça Catalunya

17.30 h. Audició de sardanes amb la cobla 
BAIX EMPORDÀ a la plaça Catalunya

18 h. Cerimònia de LLIURAMENT DE PRE-
MIS dels participants al 29è CONCURS-EX-
POSICIÓ DE FLORS, PLANTES I APARA-
DORS, amb recital de poemes i música a 
l’església Parroquial

19.30 h. 15a BAIXADA DE CARRETONS. 
Sortida des de la plaça del Castell

19.30 h. Venda de SAMARRETES DE LA 
CUCA FELIUA a la plaça Catalunya.
Org.: Esplai El Papu-Tisores

22 h. CONCERT: MY START i COMPANYIA 
ELÈCTRICA DHARMA a l’edifici Polivalent. 
Entrada gratuïta / Aforament limitat

Dilluns, 10 de juny
De 10.30 a 13.30 h.  PUJADA AL
CAMPANAR.
Org.: Llagostera en Flor i G.E. Bell-Matí

12 h. VISITA COMENTADA A LES EXPO-
SICIONS DE CAN CACIQUES a càrrec de 
Pau Turon

12.30 h. Mitja audició de sardanes amb 
l’orquestra MARAVELLA a la plaça 

Catalunya

18 h. CAMPI QUI PUGUI, espectacle infantil 
amb AMBAUKA al parc de l’Estació
18 h. VISITA GUIADA per la mostra floral i 
patis. Sortida: plaça del Castell.
Org.: Llagostera en Flor

18 h.  Audició de sardanes amb la cobla 
BAIX EMPORDÀ a la plaça Catalunya

19 h. 4t LLAGOSPRINT. Competició de ve-
locitat cronometrada des del carrer Panedes 
(Casablanca) fins a la plaça del Castell.
Org.: El Marcador de Llagostera Ràdio i Be-
ll-Matí Trail

20 h. Concert de l’orquestra MARAVELLA 
a l’edifici Polivalent

23.30 h. Ball de Gala amb l’orquestra MA-
RAVELLA a l’edifici Polivalent. Entrada gra-
tuïta

Dimarts, 11 de juny
De 10.30 a 13.30 h. TALLERS PER A GRANS 
I PETITS a la plaça del Castell. Org.: Llagos-
tera en Flor

17 h. HISTÒRIES D’AIGUA, espectacle infan-
til a càrrec de la companyia LA TRESCA I 
LA VERDESCA i XOCOLATADA al parc de 
la Torre.
Org.: Ajuntament de Llagostera i Casal Pa-
rroquial Llagosterenc

18 h. TALLER DE SAMARRETES personalit-
zades de la Cuca Feliua al parc de la Torre. 
Org.: Esplai El Papu-Tisores

19 h. EL MARCADOR LIVE. Emissió en di-
recte del programa esportiu de Llagostera 
Ràdio des de la plaça Campmany.
Org.: Llagostera Ràdio

21 h. CONCERT: THE GRAMOPHONE ALL 
STARS BIG BAND al Teatre Casino Llagos-
terenc
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CAN CACIQUES
CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DE LLAGOSTERA
C/ Olivareta, 38 – www.cancaciques.cat 

El Centre d’Inter-
pretació de Llagos-
tera Can Caciques 
és un equipament 
destinat a l’estudi, 
la preservació i la 
difusió del patri-
moni llagosterenc, 
amb especial aten-
ció a les col·leccions 
d’arqueologia i etnologia que custodia l’Ajuntament 
de Llagostera. Està ubicat a Can Caciques, una casa 
construïda aprofitant una de les torres de la muralla 
medieval del segle XIV. 

A més de les exposicions permanents, actual-
ment hi podreu trobar la Temporal Entre l’es-
tètica i la higiene. La barberia, un ofici super-
vivent al segle XXI. A la Temporal hi podreu 
trobar objectes i testimonis d’un ofici ancestral 
que aquest segle XXI ha viscut una revifalla fruit 
de la preocupació dels homes per l’estètica i la 
cura de la imatge personal. Durant segles, anar 
al barber era molt més que anar-se a arreglar la 
barba: més que una qüestió d’estètica personal 
era gairebé una qüestió d’higiene bàsica vin-
culada a la necessitat masculina d’afaitar-se. A 
aquesta necessitat s’hi afegia la ineludible con-
veniència de tallar-se els cabells de tant en tant.

A mitjans del segle XX hi havia cap a quinze 
barberies a Llagostera, i totes treballaven. Els 
homes s’anaven a afaitar un o dos cops per set-
mana i a tallar els cabells cada mes o mes i mig. 
Ho feien sobretot els dissabtes i els diumenges 
al matí, uns dies en què l’activitat a les barbe-
ries era frenètica. Tot i això, els barbers solien 
compaginar la feina amb altres ocupacions 
aprofitant que quedaven prou hores lliures per 
complementar l’economia familiar.

Horaris d’obertura durant la Festa Major:
Dissabte, 8 de juny de 10 a 14 h
Diumenge, 9 de juny: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Dilluns, 10 de juny: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. 
A les 12 h visita comentada a càrrec de Pau turon.

Dimarts, 11 de juny: de 10 a 14 h

Ex
po

sic
io

ns

EXPOSICIÓ DE TREBALLS
DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
D’ART PERE MAYOL
Inauguració: 8 de juny a les 12 h
Lloc: Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
Organitza: Ajuntament de 
Llagostera i alumnes de l’Escola 
Municipal d’Art Pere Mayol

EXPOSICIÓ DE CARTELLS
DE FESTA MAJOR 2019
Inauguració: 8 de juny a les 12 h
Lloc: Escola Municipal
d’Art Pere Mayol
Organitza: Ajuntament de 
Llagostera

EXPOSICIÓ DE TREBALLS
DE PUNTA AL COIXÍ
Inauguració: 8 de juny a les 
12.30 h
Lloc: Local Social “La Caixa” 
Organitza: Ajuntament de 
Llagostera i alumnes del curs de 
Punta al coixí

EXPOSICIÓ DEL 50è
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
Lliurament de premis: 9 de juny
a les 12.30 h
Lloc: Local Social “La Caixa”
Organitza: G.E. Bell-Matí

FESTIVAL ART & GAVARRES
Lloc: Can Llambí i diverses
ubicacions dels municipis que
hi participen
Organitza: Consorci de les Ga-
varres, Ajuntament de Girona, 
Bòlid Centre d’Art Contempora-
ni i municipis que hi participen.
Més informació: 
www.artigavarres.cat

HORARIS PER A TOTES
LES EXPOSICIONS  
Dies d’obertura: 8, 9, 10 i 11 de juny
Matins: de les 12 a les 14 h
Tardes: de les 18 a les 21 h
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2019
Divendres, 7 de juny
18 h. Inauguració del 29è CONCURS-EX-
POSICIÓ DE FLORS, PLANTES I APARA-
DORS i lliurament del PREMI 2019 DE L’AS-
SOCIACIÓ LLAGOSTERA EN FLOR a la 
Sala de Plens.
Horari exposició: de 18 a 20.30 h

Dissabte, 8 de juny
Horari exposició: de 10.30 a 13.30 h
i de 17.30 a 20.30 h
Servei de carrilet: sortida de la plaça
Catalunya a les 18 h i a les 19.30 h
 

Diumenge, 9 de juny
18 h. Cerimònia de LLIURAMENT DE PREMIS 
dels participants al 29è CONCURS-EXPOSI-
CIÓ DE FLORS, PLANTES I APARADORS, 
amb recital de poemes i música. 
A l’església Parroquial.
Horari exposició: d’11.30 a 13.30 h
i de 17.30 a 20.30 h
Servei de carrilet: sortida de la plaça
Catalunya a les 12 i a les 13 h

Dilluns, 10 de juny
De 10.30 a 13.30 h.  PUJADA AL
CAMPANAR (Col·labora: G.E. Bell-Matí)

18 h. VISITA GUIADA per la mostra floral
i patis. Sortida: plaça del Castell.
Horari exposició: de 10.30 a 13.30 h
i de 17.30 a 20.30 h

Dimarts, 11 de juny
De 10.30 a 13.30 h. TALLERS PER A GRANS 

I PETITS a la plaça del Castell.
Horari exposició: de 10.30 a 13.30 h

Tarda: Tancat i recollida de flors.

Exposició de flors

1. Plaça del Castell:
Església Parroquial (29è Con-
curs-Exposició de Flors, Plantes i 
Aparadors i Mostra de Cartells)

2. Plaça del Castell:
Sala de Plens

3. Plaça del Castell:
Mirador de la presó

4. Plaça del Castell:
Mostres exteriors 

5. Plaça del Castell:
Balcó Ajuntament

6. Escales plaça Castell
a plaça Llibertat

7. Escales plaça Castell
a carrer Olivareta

8. Plaça Llibertat: Can Salades 

9. Sala d’Exposicions Local
Social “La Caixa”

10. Pati de Can Gandol
a carrer Sant Pere

11. Pati de Can Milan
a carrer Olivareta

12. Pati de Can Caciques
a carrer Olivareta

13. Entrada Espai Cultural
Casa de les vídues

14. Sales de Can Roure

15. Soterrani Casa Artigues 

16. Aparadors participants
a tot el nucli urbà

Organitza: Associació Llagostera en Flor

Itineraris: 
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Z-INFECTION
Dissabte, 1 de juny, a partir de les 00 h
Carrers del poble
S’han detectat nous casos d’infecció amb el 
virus Z a Llagostera... un nou brot sembla 
imminent! 
Però aquest cop la societat està més prepa-
rada: hi ha unitats militars especialitzades, 
civils i guerrillers organitzats, empreses bus-
cant-ne la cura i fins i tot sectes satàniques 
que han après a controlar els zombis!
A quina d’aquestes faccions t’uniràs? Sobre-
viuràs?
Z-INFECTION és un joc d’aventura en viu 
en el que podràs participar en primera per-
sona. Durant una nit, el poble sencer viurà 
una simulació del que podria passar en cas 
d’una invasió zombi. Tant participants com 
actors se submergiran en el joc, fent-lo 
dinàmic i realista. 

A més de l’edició nocturna, en aquesta oca-
sió hi haurà també una sessió infantil a la 
tarda, així els menuts també podran gaudir 
de la seva pròpia experiència Z!

Més informació i inscripcions
a www.z-infection.com. 

PREGÓ DE FESTA MAJOR
Divendres, 7 de juny, a les 19.30 h
a la plaça Catalunya
Enguany el pregó de la Festa Major el farà 
el grup Amics del Teatre de Llagostera. 
Format per llagosterencs i llagosterenques 
amb una gran afició al teatre català de tota 
la vida, els Amics del Teatre de Llagostera 
es va crear l’any 2015 amb l’objectiu de re-
cuperar textos clàssics i representar-los fora 
de les nostres fronteres. La seva especialitat 
és la lectura dramatitzada i a més de parti-
cipar en vàries edicions d’Al Gironès Llegim! 
també han actuat a llocs tan diversos com 
Madrid, Marsella o Saragossa.   

CORREVARANS
Divendres, 7 de juny, a les
20 h a la plaça del Castell
A punt per a la quarta edició de 
l’acte més esbojarrat de la Fes-
ta Major? Aquest any no volem perdre ni un 
minut de diversió, per això comptarem amb 
la col·laboració de DJ Xirgo per amenitzar la 
República Varanera, l’espera prèvia del so-
nat pregó al balcó de l’Ajuntament. A més, 
en aquesta edició hi sumarem una altra no-
vetat, i és que enguany el ritme i l’energia de 
la cercavila anirà a càrrec dels tambors de 
PercuArt, la banda de percussionistes que 

conduirà els nostres es-
timats varans i tota la 
comitiva fins a la plaça 
Barceloneta.
T’hi esperem!

Mocador Correvarans i 
cervesa de benvinguda: 
3.-€  (Tiquets i moca-
dors a la venda a: Pub 
L’Enrenou, Bar El Set i 
Bar musical Modoni)
Organitza: Comis-
sió de Festes 

FESTA MAJOR 2019

Actes destacats
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CONCERT:
GERMÀ NEGRE,
ORQUESTRA
MARIBEL
I SOMBOITS
Divendres, 7 de juny, a partir
de les 00 h a l’edifici Polivalent 
Entrada gratuïta / Aforament limitat 

GERMÀ NEGRE va 
néixer a Banyoles 
l’any 2012. El seu es-
til és principalment el 
folk amb un aire cla-
rament festiu. El 2015 

van publicar el seu primer disc titulat Els 
àngels fan torrades, i l’any passat va sortir 
a la venda segon àlbum titulat Molt de porc 
i poca salsitxa, amb el qual encara estan de 
gira. El disc i el directe mostren clarament 
el “bestiari particular” de Germà Negre.

Una colla d’amics una 
mica troneres de Sarrià 
de Ter es varen reunir el 
2012 per fundar l’OR-
QUESTRA MARIBEL, 
grup musical que anima 

festes majors i festivals estiuencs d’arreu 
de les comarques gironines i de més en-
llà. La seva proposta de música festiva ho 
aposta tot a un repertori de versions imba-
tible interpretada amb humor i bon rotllo. 

SOMBOITS està for-
mat per vuit joves 
de l’Alt Empordà 
amb un objectiu 
molt ben definit: 

una aposta clara per la música profes-
sional i amb les ganes i l’energia de voler 
transformar totes les sensacions que els 
rodegen. La sonoritat del grup barreja 
mil estils, la majoria d’arrel llatina: bos-
sa, rumba, latin, reggae o ska, però també 

rock, swing o jazz.

SOMIAR ÉS FRI
Espectacle infantil de màgia,
a càrrec del Mag Fri
Dissabte, 8 de juny, a les 12.30 h
a la plaça Catalunya
El llagosterenc Marc Frigola -Mag Fri- sem-
pre havia pensat que volia fer màgia, fins 
que un dia la màgia va deixar de ser un joc 
per convertir-se en una il·lusió. D’aquí neix el 
seu nou espectacle, Somiar és Fri, una pro-
posta familiar que barreja humor, números 
visuals i un ritme trepidant que faran que 60 
minuts de màgia passin volant!

3r DINAR DE JOVES
Dissabte, 8 de juny, a partir de les 13 h
al Casal Parroquial Llagosterenc
Des de la Comissió de Festes seguim atiant 
aquesta proposta per fer pinya i oferir una 
altra excusa per passar una bona estona 
amb els amics i coneguts del poble. Un any 
més, el Casal Parroquial Llagosterenc cedirà 
les seves instal·lacions per poder albergar 
aquest dinar de celebració de Festa Major, 
ara només faltarà omplir-ho de riures i “ba-
talletes”. Joves de Llagostera, ja teniu el tu-
pper a punt? 

23a TROBADA DE GEGANTS
Dissabte, 8 de juny, a partir de les 17 h
al parc de l’Estació
Com cada any per la Festa Major, els nos-
tres gegants Elionor, Trencanúvols, Eleina 
de Ridaura i Zenó de Montagut seran els 
protagonistes dels carrers i les places de 
Llagostera. Els capgrossos i la Cuca Feliua 
acompanyats de gralles i tambors també 
faran d’amfitrions de totes les colles parti-
cipants. Al final es trobaran a la plaça Cata-
lunya per fer el tradicional ball de gegants i 
capgrossos.
Un cop acabi el ball de gegants, els Caste-
llers de les Gavarres ens oferiran una exhibi-
ció castellera juntament amb els Esperxats 
de l’Estany.
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CORREFOC:
ELS DIABLES DE L’ONYAR
Dissabte, 8 de juny, a les 22.30 h
Inici: plaça del Castell
La nit del dissabte de Festa Major serà mà-
gica! De la mà dels Diables de l’Onyar cele-
brarem una gran festa de foc i pirotècnia. 
Els més atrevits podran córrer amb els dia-
bles sota la pluja de foc i els més prudents 
podran gaudir d’un gran espectacle visual i 
musical pels carrers del poble i amb final a 
la plaça Catalunya.

CONCERT:
ORQUESTRA 
DI-VERSIONES,
ALBERCOCKS 
I DJ TE JODES
Y BAILAS
Dissabte, 8 de juny, a partir de
les 00.30 h a l’edifici Polivalent 
Entrada gratuïta / Aforament limitat

L’ORQUESTRA 
DI-VERSIONES 
neix en una terras-
seta, a la fresca, en 
un bar de costa, 
fent unes canyes 
i unes tapes… Po-
dríem definir la 

banda com a una colla frikis esbojarrats i 
una màquina de fer “canciones del verano” 
de la manera més personal i sense comple-
xes. Dit d’una altra manera: fer cançons per 
la patilla, crear una bona dosis de ritmes 
desenfadats i de karaoke popular, una ba-
rreja d’himnes dels anys 60, 70 i 80 amb 
pinzellades de les cançons de ràdio fórmu-
la dels últims anys, un espectacle apte per 
a tots els públics.

Els ALBERCOCKS 
han marcat la di-
ferència plantejant 
un espectacle i re-
pertori inèdit que es 
basa en rememorar 
les melodies més 

emblemàtiques de Disney i dels dibuixos 
animats d’ara i de sempre, juntament amb 
jingles de publicitat que han marcat les 
nostres vides. Un karaoke total que a tra-
vés de la rumba, el reggae o l’ska esdevé 
un concert de llagrimeta i de comunió total 
entre totes les generacions que abasta un 
públic amb ganes de festa. Una proposta 
fresca i molt festiva que també farà saltar 
i ballar a tot aquell qui es deixi emportar 
pel seu ritme. 

DJ TE JODES Y BAILAS és un projecte 
musical on es busca el divertiment tant de 
l’emissor com del receptor, fugint dels sons 
més comercials que sentim repetidament 
en qualsevol 
freqüència de 
ràdio però sen-
se caure en el 
tòpic que tota 
la música de 
masses és do-
lenta.  Les seves sessions es basen en l’in-
die i l’electrònica, passant pel house, el funk 
i el rock, d’ara i d’abans.
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ESPECTACLE INFANTIL:
KING “Q” SHAM
A càrrec de la Cia. Albert Vinyes
Diumenge, 9 de juny, a les 12 h
al parc de l’Estació
Animació que gira al voltant de la mú-
sica tradicional i la memòria col·lectiva 
que ens dóna la tradició vista des d’una 
perspectiva actual. L’espectacle explica 
el viatge que va fer “Q”, rei de Sham, 
mentre cercava l’alegria pel seu poble. 
Danses com el Jan Petit, la Margarideta 
o el Tren Pinxo, amb balls com el vals, la 
tarantel·la o fins i tot una dansa africana 
integren aquesta variada proposta.

15a BAIXADA
DE CARRETONS
Diumenge, 9 de juny,
a partir de les 19.30 h 
Les andròmines més estrafolàries es 
presentaran en societat un any més per 
encarar la vertiginosa baixada del carrer 
Sant Pere, on tot sovint l’efecte de la 
velocitat provoca en alguns conductors 
serioses dificultats per assolir l’estabilitat. 
Els pilots més experimentats mostren 
una perícia indubtable i unes ganes de 
competir que els fan imbatibles. L’emo-
ció està servida!

CONCERT:
MY START
I COMPANYIA
ELÈCTRICA DHARMA
Diumenge, 9 de juny,
a partir de les 22 h
a l’edifici Polivalent 
Entrada gratuïta / Aforament limitat

Els orígens de 
MY START els 
trobem a l’Esco-
la de Música de 
Llagostera, a la 
classe de com-
bo, on en Pep 
Pico, en Julià 

Xirgu i en Pep Molero reben classes per 
aprendre a tocar en conjunt. Els tres alum-
nes s’ofereixen a col·laborar en els actes 
per a la defensa de la República celebrats 
a la plaça Catalunya de Llagostera el dia 21 
de gener de 2018. No són un grup, no te-
nen baixista, no tenen repertori... tampoc 
tenen vergonya, però tocaran en públic i a 
la plaça del poble. Què més vols?
Necessiten un nom de grup i a corre-cuita 
i via WhatsApp sorgeix My Start, que en 
català seria El Meu Inici i que fonèticament 
i en català sona Mai És Tard (i efectiva-
ment, mai és tard).
Setmanes més tard s’uneixen a la forma-
ció dos alumnes més: la Sara i en Lito. La 
Sara dóna energia al grup amb la seva 
veu, i en Lito aporta la seva experiència 
com a baixista durant la seva etapa com a 
membre del grup Òxid.

La COMPAN-
YIA ELÈCTRI-
CA DHARMA  
ha  estat  un 
dels grups més 
importants del 
panorama mu-

sical català, pioner en la fusió de la músi-
ca tradicional del país amb el jazz, el rock 
i la psicodèlia. Han creat himnes que 
han passat a formar part de la 
memòria col·lectiva com La 
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presó del rei de França, Inanahihé o Stella 
Splendens. 
Aquest any han estrenat nou disc després 
de 10 anys sense noves cançons. Flamara-
da és el primer projecte musical després 
de la mort d’un dels fundadors del grup, 
Josep Fortuny, el passat setembre de 
2013. Una oportunitat única per veure en 
directe un grup històric de la música del 
nostre país, presentant les noves cançons 
però també interpretant amb força reno-
vada els temes de sempre.

ANIMACIÓ INFANTIL:
CAMPI QUI PUGUI
A càrrec d’Ambauka 
Dilluns, 10 de juny, a les 18 h
al parc de l’Estació
Campi qui pugui és un espectacle “canyero” 
i participatiu per a tota la família. Animació 
i música 100% en directe amb cinc músics 
i animadors que es donen la mà per con-
vidar-nos a un viatge frenètic i inoblidable. 
Sorgits del món de l’educació en el lleure i 
avalats per una experiència de gairebé 10 
anys rodant per festes majors, escoles, fes-
tivals i celebracions de tot tipus, Ambauka 
vol compartir amb tots/es vosaltres aquest 
espectacle ple de sorpreses, cançons i dinà-
miques divertides, apte per a tots els pú-
blics, i que de ben segur ens farà passar una 
molt bona estona a tots plegats!

ORQUESTRA MARAVELLA
Dilluns, 10 de juny
- Sardanes, a les 12.30 h a la
plaça Catalunya
- Concert, a les 20 h a l’edifici
Polivalent (entrada de pagament: 6€)
- Ball de Gala, a les 23.30 h a l’edifici
Polivalent (entrada gratuïta)

L’ORQUES-
TRA MARA-
VELLA neix 
a Caldes de 
M a l a v e l l a 
l’any 1951. El 
seu funda-
dor fou Lluís 

Ferrer i Puigdemont, i el seu successor, du-
rant molts anys, Manel Comadevall i Roca. 
S’acordà el nom de MARAVELLA tenint en 
compte un dels noms primitius de la vila, en 
l’època de la dominació romana. Han actuat 
arreu del món i l’any 1997 van rebre la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Venda d’entrades del concert a partir de 
les 18 h a la taquilla de l’edifici Polivalent. 
L’entrada al ball serà gratuïta.

4t LLAGOSPRINT
Dilluns, 10 de juny a les 19 h
Escales del carrer Panedes (Casablanca)

El Llagosprint arri-
ba a la seva quarta 
edició amb els seus 
objectius inicials 
encara vigents: po-
sar a prova les ca-

mes i els pulmons dels intrèpids participants 
mentre cremen els excessos de la Festa Ma-
jor. El més ràpid de cada categoria serà el 
guanyador, i també hi haurà premi per a la 
millor disfressa! 
Itinerari: escales del carrer Panedes a la plaça 
del Castell (156 escalons)
Informació i inscripcions:
llagosprint@gmail.com
Preu inscripció: 3,00.-€ 
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ANIMACIÓ INFANTIL:
HISTÒRIES D’AIGUA 
Dimarts, 11 de juny, a les 17 h
al parc de la Torre
A càrrec de La Tresca i la Verdesca

Espectacle d’animació on l’aigua és l’element 
vertebrador i protagonista. Un reguitzell d’his-
tòries i personatges que conformen una pro-
posta refrescant pensada per a l’estiu. Cada 
cançó és una història, cada història un mo-
tiu per refrescar-nos... Potser ens trobem un 
maldestre equilibrista carregat d’aigua per la 
corda fluixa, amb una mica de sort podrem 
arribar a veure una misteriosa dona d’aigua o 
passar per un tren de rentat, també podrem 
posar-nos un xic romàntics aixoplugats sota 
d’un paraigua o engegar a regar a aquella 
veïna tan xafardera, per acabar fent un partit 
d’Aigüix. 

CONCERT: 
THE GRAMOPHONE 
ALLSTARS BIG BAND
Dimarts, 11 de juny, a les 21 h
al Teatre Casino Llagosterenc
Entrada de pagament: 10€

THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND 
neix la primavera de 2008 sota el guiatge 
del saxofonista bisbalenc Genís Bou, amb la 
intenció de fusionar el llenguatge de la músi-
ca jamaicana i la música afroamericana (jazz, 
soul, funk, rhythm & blues...). Debuta en direc-
te el juliol de 2008 i treu al mercat el seu pri-
mer disc: Just delightin’. L’octubre de 2009 la 
banda enregistra el seu segon disc, Simbiosi, 
al qual segueix el 2011 Levitant a la deriva.

En el seu últim disc, Jazzmaica, The Gra-
mophone Allstars explora i reescriu el camí 
recorregut dècades enrere pels músics de 
l’illa caribenya en descobrir per les emisso-

res nord-americanes els èxits del soul, 
el funk o el rhythm & blues. Aques-

tes són les matèries primes de Ja-
zzmaica: temes clàssics d’Stevie 
Wonder, Sam Cooke o Ray Char-
les, al costat d’altres referents 

Recomanem a tot aquell qui vulgui partici-
par-hi que vesteixi amb roba i calçat ade-
quats per mullar-se, com ara banyador i 
sandàlies.

com ara The Winstons, The Jackson Sisters 
o Smokey Robinson.

La banda, sota la direcció musical de Genís 
Bou, compta amb alguns dels joves talents 
més sol·licitats de l’escena jazzística catalana 
com ara Judit Neddermann, Yolanda i Kathy 
Sey, Lluc Casares, Vic Moliner o Adrià Plana.

Venda d’entrades anticipades a Llibreria 
Sureda, Casino Llagosterenc, una hora 
abans de la funció a la taquilla del teatre, 
o bé a www.tincticket.com



LLAGOSTERA2019

21



Festa Major

22

Dissabte, 8 de juny: de 18 a 1 h
2 pujades a l’església: a les 18 h
i a les 19.30 h 

Diumenge, 9 de juny: de 12 a 14 h
i de 18 a 00 h
2 pujades a l’església: a les 12 h i a les 13 h

Passejada de la gent gran
de la Residència Josep Baulida
Dissabte, 8 de juny, de 16 a 17.30 h

HORARI Carrilet

Zona carpes CONCURS D’ENGALANAMENT
DE CARRERS

Com ja és tradició, els veïns més motivats 
de la vila uniran esforços per vestir el seu 
carrer de festa. Si els veïns del carrer no 
s’animen també podeu contribuir a fer el 
poble més bonic, acolorit i solidari com-
prant una, dues, tres o fins
a sis banderoles “Estem de festa!”. 

Premis carrers engalanats:
1r Premi: 1 xai, 1 pernil i 1 caixa de cava
2n Premi: 1 xai i 1 caixa de cava
Carrers participants: 1 espatlla i 1 caixa
de cava

Per participar-hi cal inscriure’s
a l’Àrea de Cultura: 
972 83 00 05 / cultura@llagostera.cat.

Data límit d’inscripció: dilluns 3 de juny
de 2019

Visita del jurat: dimecres 5 de juny
de 2019 a partir de les 18 h.

Aquesta Festa Major no podeu 
deixar de fer una parada a la Zona 
Carpes, un espai on les entitats del 
poble proposen una oferta variada 
d’activitats i música a més de cons-
tituir un lloc ideal per a fer-hi un 
bon àpat o una copa entre amics. 
Les entitats que organitzen carpes 
aquest any són:

- CLUB PATINATGE
   LLAGOSTERA
- COLLA CARNAVALESCA
  EL PORRÓ QUE NO PARI 

Barra solidària
Els guanys de la barra solidària d’en-
guany es destinaran a Càritas i a 
Somriures de Madina Jambor.
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CONCURS DE SAMARRETES
Divendres, 7 de juny

Omplim de color i enginy la primera nit de 
Festa Major amb els dissenys de les sama-
rretes que identifiquin les colles d’amics!

Per participar en el concurs caldrà portar 
posada la samarreta durant el Correvarans, 
i penjar a Instagram una fotografia de tot el 
grup d’amics lluïnt el disseny i fent constar 
al peu de foto els hashtags #cdfllagostera 
i #correvarans. 

Abans del pregó d’inici, i durant la República 
Varanera, a la plaça del Castell hi haurà un es-
pai habilitat com a photocall perquè les colles 
participants al concurs de samarretes puguin 
fer-se la foto de grup. El nom de la colla guan-
yadora es dirà al Polivalent durant el canvi de 
grup, entre el primer i el segon concert. La co-
lla guanyadora rebrà 20 consumicions per a la 
barra del Polivalent.

Cuina de Festa Major
A LLAGOSTERA
 
Del 7 al 16 de juny l’Associació de Restau-
rants de Llagostera duran a terme les jorna-
des gastronòmiques Cuina de Festa Major. 
Durant els dies de la campanya s’oferiran 
menús amb plats tradicionals de les nostres 
festes populars amb productes vinculats al 
territori.
Els restaurants que hi participen son: 
Cal Degollat  (Tel. 972 83 11 25)
Els Tinars (Tel. 972 83 06 26)
Ca la Maria (Tel. 972 83 13 34)
Ca l’Artau (Tel. 972 83 05 38)
Can Cassoles (Tel. 972 83 07 02)
La Taverna d’en Pou (Tel. 972 83 21 03)
Mas Roure (Tel. 972 83 12 02)
El Carril (Tel. 972 83 01 41)

Organitza:   
Ajuntament de Llagostera
Associació de Restaurants de Llagostera 
(www.restaurantsllagostera.cat)

SAMARRETES
DE LA CUCA FELIUA
per als més petits i també
per als més grans

Vols tenir una samarreta de la Cuca Feliua? 
I vols personalitzar-la al teu gust? L’Esplai 
El Papu-Tisores té la solució! Es vendran sa-
marretes durant la Festa Major, per als més 
petits i també per als més grans.

Els punts de venda seran: al concurs de dibuix 
ràpid (dissabte), a la baixada de carretons 
(diumenge) i a la xocolatada de clausura de la 
Festa Major (dimarts). A més a més, durant la 
xocolatada també es farà un taller on es po-

drà personalitzar la 
samarreta amb 
pedaços ben di-
vertits. El preu de 
la samarreta seran 
12€ i es destinaran 
a la construcció 
d’un local nou per a 
l’Esplai. Ens ajudes? 
T’hi esperem!

CONCURS:
LLAGOSTERA
FLORIDA 
Llagostera és un poble amb una llarga tradi-
ció floral i ha estat guardonada amb el dis-
tintiu de Viles Florides amb 3 flors d’honor, 
és per aquest motiu que l’Àrea de Promoció 
Econòmica organitza, amb la col·laboració de 
Llagostera en flor, un concurs de fotografia 
inspirat en espais florits.

Com participar-hi? 
Penja a Instagram una foto d’un balcó, pati, 
finestra, portal o racó florit amb el hashtag 
#llagosteraflorida i podràs guanyar un menú 
per a dues persones a un dels restaurants de 
l’Associació de Restaurants de Llagostera.
El guanyador del concurs #llagosteraflorida 
serà la fotografia que hagi acumulat més li-
kes, fent servir el hashtag #llagosteraflorida 
i mencionant a @llagosteraladia.
Data límit de publicació de fotos:
11 de juny de 2019. El premi s’anunciarà pel 
web de l’Ajuntament i a @llagosteral-
dia el dia 14 de juny. Més informació: 
www.visitallagostera.cat 
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Art & Gavarres és una proposta que parteix de 
la idea que l’art pot ser una eina que ens ajudi 
a reflexionar i a canviar la nostra mirada sobre 
el paisatge. Impulsem aquest esdeveniment 
que convida els visitants a venir i a descobrir 
intervencions artístiques efímeres, tot endin-
sant-se a les Gavarres.

El Consorci de les Gavarres, l’Ajuntament de 

Girona i el Bòlit Centre d’Art Contemporani 
han impulsat aquesta segona edició interna-
cional d’art en el paisatge, que permetrà des-
cobrir un total de 16 intervencions artístiques 
efímeres a l’entorn del massís de les Gavarres. 
Hi participen 32 artistes nacionals i internacio-
nals de vuit països diversos entre ells França, 
Regne Unit, Dinamarca, Grècia, Holanda, 
Alemanya i Argentina amb 7 intervencions 

artístiques a Gi-
rona i dues a cada 
municipi de Quart, 
Llambilles, Cassà 
de la Selva, Lla-
gostera i Roman-
yà de la Selva. La 
intervenció de 
Llagostera està 
situada a Can 
Llambí (veïnat de 
Panedes)

Aquestes creacions artístiques a l’aire lliure 
seran visitables del 6 d’abril al 24 de juny o 
fins que el pas del temps les esborri.

Més informació a www.artigavarres.cat

Festival internacional d’art
i paisatge a les Gavarres
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