




Benvolguts/udes,

Ens trobem a les portes d’una nova edició de la Festa 
Major, la festa per excel·lència de tots els veïns i les 
veïnes de Llagostera, uns dies d’especial participació 
i convivència, de trobada i diversió. Ja fa setmanes 
que des de l’Àrea de Cultura, amb el suport de la 
Comissió de Festes i diferents entitats i col·lectius, 
es treballa per presentar una programació equili-
brada i atractiva per a tothom. Fruit d’aquest esforç 
col·lectiu, la Festa Major d’enguany podrà presumir 
novament d’una oferta àmplia, maridant la tradició 
amb la modernització: les exposicions d’art i de flors, 
el correfoc i el fantàstic espectacle final, la cercavila 
dels gegants i la Cuca Feliua, els balls de sempre i els 
concerts que ens delecten amb una variada oferta 
musical, la divertida baixada de carretons... a més 
d’altres propostes que any rere any van agafant 
força i que ja s’estan consolidant, com la competi-
ció del Llagosprint, el joc de rol de la invasió zombi o 
l’esbojarrat acte del Correvarans; en definitiva, una 
programació on petits, joves i grans hi trobarem, de 
ben segur, propostes del nostre interès. 

El repte d’aquests darrers anys ha estat mantenir un 
model de Festa Major solidària, destinant la recap-
tació de la barra del Polivalent a dues entitats locals 
que dediquen hores i esforços a finalitats socials. 
Amb la mateixa intenció, però canviant de regis-
tre, enguany seran les voluntàries de les seccions 
locals de l’AECC-Catalunya i Oncolliga qui col·labo-
raran amb els membres de la Comissió de Festes 
en la gestió del servei de bar. Així doncs, els guanys 
de la barra solidària d’aquests dies contribuiran a la 
investigació de la lluita contra el càncer i en l’assis-
tència als malalts i les malaltes i als seus familiars, 

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

una acció que sens dubte seguirà essent un reflex 
del potencial i de la solidaritat dels i les visitants del 
nostre poble i de la nostra gent.

L’ambient festiu d’aquests dies no ens ha de fer obli-
dar la complicada situació de repressió que des de 
fa mesos recau en els catalans i les catalanes, i so-
bretot l’injust arrabassament de la llibertat que pa-
teixen els polítics escollits i les polítiques escollides 
democràticament a les urnes. Fem entre tots i totes 
que el diàleg, el respecte i la llibertat acabin amb la 
por i la imposició, i siguin el fonament d’aquesta so-
cietat, perquè sense aquestes premisses és impos-
sible que hi hagi democràcia. 

Us emplaço, doncs, a viure la Festa Major amb inten-
sitat i seny, a engalanar el vostre carrer, a degustar 
els menús que ens ofereixen els nostres restaurants 
i a ser partícips de l’ampli ventall d’activitats que ens 
deparen aquests dies; gaudiu-ne, amb bon veïnatge.
Bona Festa Major! 

Fermí Santamaria Molero
Alcalde de Llagostera
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Dissabte, 12 de maig
11 h. FESTIVAL ESPURNES al parc de l’Estació.  

Diumenge, 13 de maig
Tot el dia: 38è APLEC DE PANEDES 
(Org.: G.E. Bell-Matí).

9 h. TROBADA DE COTXES ANTICS I CLÀSSICS al 
passeig Pompeu Fabra (Org.: Lacustària Clàssics).

Dijous, 17 de maig
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 lliura-
ment dels premis del CONCURS D’ENGALANAMENT 
DE CARRERS i BALCONS.

Divendres, 18 de maig
18 h. Inauguració del 28è CONCURS-EXPOSICIÓ 
DE FLORS, PLANTES I APARADORS i lliurament del 
PREMI 2018 DE L’ASSOCIACIÓ 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·la-
boració de l’ESPLAI EL PAPU-TISORES. Itinerari: pl. 
del Castell, c. Sant Pere, c. Joan Maragall, c. Ganix, 
c. Barceloneta, c. Donzelles, c. Almogàvers i pl. 
Catalunya.

19.30 h. PREGÓ a càrrec de COMISSIÓ DE FESTES 
1999 a la plaça Catalunya. Presentació de l’Hereu i 
la Pubilla 2018. 

PROGRAMA FESTA MAJOR 2018

20 h. CORREVARANS i CONCURS DE SAMARRETES. 
Inici a la plaça del Castell amb la presència de LORY 
MONEY. Cercavila amb el grup BUFANT FORT 
STREET BAND. Itinerari: pl. del Castell, pl. Llibertat, c. 
Major, pl. del Mercat, c. Santiago Rusiñol, c. Bonaire, 
pl. Campmany (parada Pub l’Enrenou), c. Dr. Fleming, 
pl. Catalunya, c. Almogàvers (parada Bar El Set), c. 
Donzelles i pl. Barceloneta (parada final Bar Modoni). 
Org.: Comissió de Festes.

22 h. CONCERT: EL LLEGAT DEL REI DE LA RUMBA. 
MILIU CALABUCH I DIEGO CORTÉS al teatre Casino 
Llagosterenc. 

00 h. CONCERT: ELS CATARRES, RUC’N’ROLL I LES 
BARBIES MORENES a l’edifici Polivalent. Entrada 
gratuïta / Aforament limitat.

Dissabte, 19 de maig
De 9 a 14 h. Entrenament de TIR AL PLAT al camp 
de tir de can Fonollerons (Org.: Societat de Caçadors 
Sant Hubert).

11 h. III EMBOLADA. Activitat organitzada pel grup 
jove Escanyapolls i els monitors de l’Esplai El Papu-
Tisores. Al parc de l’Estació, davant del CAP.

12 h. Inauguració de les exposicions de treballs de 
l’ESCOLA DE BELLES ARTS i CARTELLS DE FESTA 
MAJOR a l’Escola Municipal d’Art Pere Mayol (plaça 
Llibertat, 1).

12.30 h. Inauguració de l’exposició de PUNTA  
AL COIXÍ al Local Social “La Caixa” (carrer 
Consellers, 12).
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13 h. II DINAR DE JOVES al Casal Parroquial 
Llagosterenc. (Org.: Comissió de Festes)

16 h. 49è Concurs Infantil de DIBUIX RÀPID. 
Inscripcions a la plaça Catalunya (Org.: G.E. 
Bell-Matí). 

17 h. Plantada de gegants al parc de l’Estació per a la 
XXII 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 CAPGROSSOS a la 
plaça Catalunya. 

20 h. EXHIBICIÓ CASTELLERA a càrrec de la colla 
CASTELLERS DE LES GAVARRES i la colla convidada 
CASTELLERS DEL MARESME (Maduixots), a la 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 h. Z-INFECTION. Joc en viu d’aventura pels car-
rers i espais del poble. Més informació a www.z-in-
fection.com (Org.: Z-Infection). 

00.30 h. CONCERT: ORQUESTRA MARIBEL, LA 
MASOVERA BARBUDA I ANIMAL SHOW a l’edifici 
Polivalent. Entrada gratuïta / Aforament limitat.

Diumenge, 20 de maig
De 9 a 14 h. Campionat de TIR AL PLAT al camp de tir 
de can Fonollerons (Org.: Societat de Caçadors Sant 
Hubert).

9 h. CAMPIONAT DE PETANCA i esmorzar de germa-
nor. Davant la Piscina Municipal. (Org.: Club Petanca 
Llagostera).

10.45 h. MISSA SOLEMNE a l’església Parroquial.

12.30 h. Lliurament de premis del 49è Concurs 
Infantil de DIBUIX RÀPID. Local Social “La Caixa” 
(Org.: G.E. Bell-Matí).
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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. JORDI TONIETTI AND THE BUS BAND. 
Espectacle infantil al parc de l’Estació.

18 h. Cerimònia de LLIURAMENT DE PREMIS dels 
participants al 28è CONCURS-EXPOSICIÓ DE 
FLORS, PLANTES I APARADORS, amb recital de po-
emes i música. A l’església Parroquial.

19 h. CONCURS-BAIXADA DE PILOTES de ping-pong 
al c. Jaume I. (Org.: grup Escanyapolls de l’Esplai El 
Papu-Tisores).

19.30 h. 14a BAIXADA DE CARRETONS. Sortida de 
la plaça del Castell.

23 h. CONCERT: ABBEY ROAD i WILLY AND THE 
POORBOYS a l’edifici Polivalent. Entrada gratuïta / 
Aforament limitat.

Dilluns, 21 de maig
De 10.30 a 13.30 h.  PUJADA AL CAMPANAR 
(Org.: Llagostera en Flor i G.E. Bell-Matí).

11 h. VISITA COMENTADA DE LA TEMPORAL DE CAN 
CACIQUES. Entre les 11 i les 13 h, Jaume Ventura i 
Teresa Mont comentaran l’exposició Objectes, espe-
cialitats, productos. L’aglomerat a Llagostera, la segona 
vida del suro.

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

18 h. GRESCA FRESCA, espectacle infantil amb 
DEPARRANDA 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. III LLAGOSPRINT. Competició de velocitat cro-
nometrada des del carrer Panedes (Casablanca) fins 
a la plaça del Castell (Org.: El Marcador de Llagostera 
Ràdio i Bell-Matí Trail).

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

23.30 h. Ball de Gala amb l’orquestra MARAVELLA a 
l’edifici Polivalent. Entrada gratuïta. 

Dimarts, 22 de maig
De 10.30 a 13.30 h. TALLERS PER A GRANS I PETITS 
a la plaça del Castell (Org.: Llagostera en Flor).

17 h. MISS UMBREL·LA, espectacle infantil a càrrec 
de la companyia CIRQUET CONFETTI i XOCOLATADA 
al parc de la Torre (Org.: Ajuntament de Llagostera i 
Casal Parroquial Llagosterenc).

19 h. EL MARCADOR LIVE. Emissió en directe del 
programa esportiu de Llagostera Ràdio des de la 
plaça Campmany (Org.: Llagostera Ràdio).

21 h. CONCERT: TOMEU PENYA al teatre Casino 
Llagosterenc. 
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E X P O S I C I O N S

EXPOSICIÓ DE TREBALLS 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
D’ART PERE MAYOL I 
CARTELLS DE FESTA MAJOR 
2018

Inauguració: 19 de maig 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 TREBALLS 
DE PUNTA AL COIXÍ

Inauguració: 19 de maig a les 12.30 h
Lloc: Local Social “La Caixa” 
Organitza: Ajuntament de Llagostera i 
alumnes del curs de Punta al Coixí

EXPOSICIÓ DEL 49è 
CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL
Lliurament de premis: 
20 de maig a les 12.30 h
Lloc: Local Social “La Caixa”
Organitza: G.E. Bell-Matí

 HORARIS PER A TOTES LES 
EXPOSICIONS  
Dies d’obertura: 19, 20, 21 i 22 de maig
Matins: de les 12 a les 14 h
Tardes: de les 18 a les 21 h

CAN CACIQUES
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LLAGOSTERA
C/ Olivareta, 38 – www.cancaciques.cat 

El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques 
és un equipament destinat a l’estudi, la preservació 
i la difusió del patrimoni llagosterenc, amb especial 
atenció a les col·leccions d’arqueologia i etnologia 
que custodia l’Ajuntament de Llagostera. Està ubi-
cat a Can Caciques, una casa construïda aprofitant 
una de les torres de la muralla medieval del segle XIV. 

A més de les exposicions permanents, actualment hi 
podreu trobar la Temporal Objectes, especialitats, 
productes. L’aglomerat a Llagostera, la segona vida 
del suro, dedicada a l’empresa Productos del Corcho 
Aglomerado.
A partir d’una extensa mostra de capses i objectes de 
suro aglomerat produïdes per Productos del Corcho 
Aglomerado s’explica la història d’aquesta empresa 
i el canvi productiu que varen fer algunes empreses, 
deixant la producció del tap per oferir una gran di-
versitat de productes destinats a nous sectors del 
mercat. Un dels productes principals que va elaborar 
Productos del Corcho Aglomerado durant 52 anys va 
ser la capsa de suro aglomerat per al brandi Cardenal 
Mendoza.

Horaris d’obertura durant la Festa Major:
Dissabte, 19 de maig de 10 a 14 h
Diumenge, 20 de maig: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Dilluns, 21 de maig: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Dimarts, 22 de maig: de 10 a 14 h

Dilluns, 21 de maig
Entre les 11 i les 13 h, Jaume Ventura i Teresa 
Mont, darrers propietaris de Productos del Corcho 
Aglomerado, comentaran la Temporal als visitants.
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Divendres, 18 de maig
18 h. Inauguració del 28è CONCURS-EXPOSICIÓ 
DE FLORS, PLANTES I APARADORS i lliurament del 
PREMI 2018 DE L’ASSOCIACIÓ LLAGOSTERA EN 
FLOR a la Sala de Plens.
Horari exposició: de 18 a 20.30 h.

Dissabte, 19 de maig
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 h.
 
Diumenge, 20 de maig
18 h. Cerimònia de LLIURAMENT DE PREMIS dels 
participants al 28è CONCURS-EXPOSICIÓ DE 
FLORS, PLANTES I APARADORS, amb recital de po-
emes 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, 21 de maig
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.

E X P O S I C I Ó  D E  F L O R S  2 0 1 8
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ LLAGOSTERA EN FLOR

Dimarts, 22 de maig
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.

ITINERARIS: 

1.-   Plaça del Castell: Església Parroquial 
(28è Concurs-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 al carrer Sant Pere
11.- Pati de Can Milan al carrer Olivareta
12.- Pati de Can Caciques al carrer Olivareta
13.-  Entrada Espai Cultural Casa de les 

Vídues
14.- Soterrani Casa Artigues 
15.-  Aparadors participants per tot el nucli 

urbà
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FESTIVAL ESPURNES
Dissabte, 12 de maig, a partir de les 11 h al parc 
de l’Estació
El grup llagosterenc Sotrac i la revista musical La 
Tornada organitzen conjuntament la primera edició 
del Festival Espurnes, una nova proposta de festival 
que neix amb un format diürn, adaptat a tots els pú-
blics, gratuït, i que vol convertir-se en un aparador 
musical i artístic de proximitat. 
Durant 12 hores, el parc de l’Estació esdevindrà el 
punt de trobada on Cesk Freixas, Mazoni, Miquel 
Abras, La Folie, Fran Mariscal, Ferran Exceso, Rusó 
Sala, David Mauricio, Paula Grande, Eduard Boada, 
Jordi Parés i Sotrac oferiran al públic concerts acús-
tics i propers, una programació que es completarà 
amb els espectacles de circ de Cirquet Confetti i la 
Cia. Circolate, a més d’una cercavila gegantera i di-
versos tallers adreçats als més petits. Sens dubte, 
una nova cita de concerts, tallers, espectacles i ac-
tivitats que permetrà a tothom passar el dia amb 
bona música i gaudir de les propostes artístiques 
més interessants del moment. 

A C T E S  D E S T A C A T S

PREGÓ DE FESTA MAJOR
Divendres, 18 de maig, 
a les 19.30 h a la plaça Catalunya
El repic de campanes i la cercavila dels gegants 
amb la Cuca Feliua deixaran pas al Pregó, que com 
sempre donarà el tret de sortida oficial a la Festa 
Major. Aquest any la Comissió de Festes actual ha 
decidit proposar per a tal honor a la Comissió de 
Festes 1999. Aquesta Comissió va ser molt activa 
i va introduir molts canvis en la manera d’entendre 
les festes a Llagostera. La seva primera Festa Major 
va ser l’any 2000 i ara, divuit anys després, tornaran 
a ser protagonistes d’un dels actes principals de la 
programació. 

CORREVARANS
Divendres, 18 de maig, 
a les 20 h a la plaça del Castell
En Tom-varà, l’Al-varà, la Bar-varà Streisand i la 
Bufant Fort Street Band ja estan a punt per sumar 
una altra edició del Correvarans. Després del sonat 
pregó al balcó de l’Ajuntament, els germans del des-
aparegut varà del Casino i la txaranga més canyera 
del país emprendran l’empaitada habitual dels par-
ticipants, fent que aquest acte sigui, novament, un 
inici de festa marcat per la bogeria i el bon humor.
En finalitzar la cercavila, a la plaça 
Barceloneta, l’artista invitat pro-
clamarà la colla guanyadora del 
concurs de samarretes.
Mocador Correvarans i cervesa 
de benvinguda: 3.-€ 
(Tiquets i mocadors a la venda a: Pub 
L’Enrenou, Bar El Set i Bar musical Modoni)
Organitza: Comissió de Festes 
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CONCERT: EL LLEGAT DEL REI DE LA 
RUMBA. MILIU CALABUCH i DIEGO 
CORTÉS
Divendres, 18 de maig, a les 22 h al teatre Casino 
Llagosterenc
En Miliu Calabuch és l’hereu artístic de la que pot-
ser sigui la més prestigiosa nissaga de músics 
de la rumba catalana. És fill de l’«Oncle Joanet», 
reconegut patriarca de la rumba, i nebot de dues de 
les estrelles més destacades del gènere: Pere Pubill 
«Peret» i Moncho, el Gitano del bolero. La seva es-
cola i primers referents musicals són la seva pròpia 
família. El cantant, a qui acompanya el guitarrista 
Diego Cortés i una formació de cinc músics excel-
lents, oferirà un concert de cançons en català en el 
qual farà versions d’alguns dels temes més populars 
de la rumba. El concert és un tribut i una reivindicació 
d’un gènere musical genuïnament català i popular, 
que ret homenatge al llegat dels seus intèrprets més 
destacats.
Venda d’entrades anticipades a Llibreria Sureda, Casino 
Llagosterenc, des d’una hora abans a la taquilla del tea-
tre, o bé a www.tincticket.com

mantenint-se fidels al seu estil festiu de pop-rock, el 
trio format per Jan Riera, Èric Vergés i Roser Cruells 
portaran el seu potent directe a l’edifici Polivalent 
per fer un repàs als seus grans èxits i descobrir-nos 
el repertori d’aquest nou àlbum.  

CONCERT: ELS CATARRES, RUC’N’ROLL 
i LES BARBIES MORENES
Divendres, 18 de maig, a partir de les 00 h a l’edi-
fici Polivalent 
Entrada gratuïta / Aforament limitat 
Tres anys després de l’exitós Big Bang (2015), 
ELS CATARRES presenten el seu quart disc, titu-
lat Tots els meus principis. Amb un so més elèctric i 

RUC’N’ROLL és música, records i molta festa. Un 
homenatge al rock català dels anys 90: Els Pets, Sau, 
Sopa de Cabra, Lax’n’Busto, les mítiques cançons 
de Sangtraït i Gossos, o l’ska de Brams i Obrint Pas. 
Tornen les cançons que han marcat a més d’una ge-
neració; amb RUC’N’ROLL reviuràs els clàssics del 
rock català!

Les BARBIES MORENES són l’àlter ego de les 
Nancys Rubias, el grup de pop-glam electrònic 
espanyol, però en format DJ Set. Després del seu 
debut a la Festa Petita, les Barbies Morenes pre-
sentaran la seva nova 
gira, “Infartadas Tour”, 
repassant els èxits 
més sonats, divertits i 
moderns del panora-
ma musical nacional i 
internacional.
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III EMBOLADA 
Dissabte, 19 de maig a les 11 h al 
parc de l’Estació
Torna l’Embolada, l’activitat organitzada pel grup 
jove de l’Esplai, els Escanyapolls, i pels monitors de 
l’Esplai El Papu-Tisores. Una nova edició d’aquesta 
prova d’habilitat tan divertida per competir entre 
amics, i per riure i passar-ho bé emulant el mític joc 
de taula dels hipopòtams “tragaboles”. 

II DINAR DE JOVES
Dissabte, 19 de maig, a partir de les 13 h al Casal 
Parroquial Llagosterenc
L’any passat una colla d’amics va proposar, mig en 
broma, mig seriosament, organitzar un dinar de 
joves per la Festa Major. La logística era ben sen-
zilla: reunir-se al Casal, portar-se el tupper de casa 
i compartir taula i una bona es-
tona. Contra tot pronòstic, el que 
semblava que seria un dinar amb 
quatre amics va acabar essent 
una trobada multitudinària del 
jovent de Llagostera. Repetim?

XXII TROBADA DE GEGANTS
Dissabte, 19  de maig, a partir de les 17 h al parc 
de l’Estació
La Trobada de Gegants és un dels actes més espe-
rats per a petits i grans. Tal i com marca la tradició, 
els carrers del poble s’ompliran d’aquests éssers 
d’alçada inversemblant, vestits amb les millors gales 
i acompanyats pel seu seguici de gralles i tambors. 
No hi faltaran tampoc els capgrossos, grotescos 
personatges que desafien les proporcions antropo-
mòrfiques. La trobada l’organitza la Colla Gegantera, 
una de les entitats més actives de Llagostera. 
Un cop acabi el ball de gegants, agafaran el relleu Els 
Castellers de les Gavarres que, juntament amb una 

colla convidada, ens oferiran una exhibició castellera 
a la plaça Catalunya.  

CORREFOC: ELS DIABLES DE L’ONYAR
Dissabte, 19 de maig, a les 22.30 h
Inici: plaça del Castell
El correfoc és un espectacle on la gent, els diables i 
altres bèsties actuen corrent, saltant i ballant con-
juntament sota el foc. Aquest acte té les seves ar-
rels en el ball de diables ja documentat en el s.XII, 
però que no va ser fins al s.XX que va prendre la seva 
forma actual.
Els Diables de l’Onyar ens oferiran un any més 
l’emoció del foc i les guspires amb un gran especta-
cle final a la plaça Catalunya. Aquest any ja cal que 
vigileu: es canvia l’itinerari i pot ser que us trobeu els 
diables a la porta de casa vostra!

Z-INFECTION
Dissabte, 19 de maig, a partir de les 00.00 h
Carrers del poble
Corren rumors... Llagostera podria tornar a ser el 
blanc d’una infecció amb el virus Z! 
Hi ha qui diu que volen tornar a aprofitar la Festa 
Major per experimentar amb la població. Tornarà a 
regnar el caos i la sang correrà durant tota la nit. Què 
faràs? T’uniràs a la resistència? Aniràs en solitari? 
Podràs ser evacuat? Sobreviuràs?
Z-INFECTION és un joc d’aventura en viu en el que 
podràs participar en primera persona. Durant una 
nit, el poble sencer viurà una simulació del que 
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podria passar en cas d’una invasió zombi. Tant parti-
cipants com actors se submergiran en el joc, fent-lo 
dinàmic i realista.  L’apocalipsi zombi es desfermarà 
a Llagostera aquesta Festa Major, el dissabte, en 
acabar el correfoc! 
Més informació i inscripcions a www.z-infection.com. 

ANIMAL SHOW neix per revolucionar els finals de 
festa on la rumba, l’ska, el reggae, el rock, el punk i 
les versions més “catxondes” i canyeres en són els 
principals arguments, juntament amb un espectacle 
visual que deixarà sorprès a més d’un. Nits èpiques, 
nits per recordar i, sobretot, matins d’ibuprofè!

CONCERT:  ORQUESTRA MARIBEL, LA 
MASOVERA BARBUDA I ANIMAL SHOW
Dissabte, 19 de maig, a partir de la 00.30 h a l’edi-
fici Polivalent 
Entrada gratuïta / Aforament limitat
ORQUESTRA MARIBEL és una banda de set músics 
que puja als escenaris amb humor, bon rotllo i un 
ampli repertori que recull música des dels 80 i fins 
ahir, versions de rock català, cançons populars cata-
lanes, el bo i millor del pop i rock ibèric i pinzellades 
de la “movida madrilenya”, el millor cocktail servit 
amb una bona dosi d’aire fresc. 

LA MASOVERA BARBUDA és un grup de versions 
format per sis joves amb ganes de menjar-se el 
món. Des de 2014 fan versions de grans èxits de 
tots els temps i fan ballar, cantar i passar-ho bé a 
festes de tot tipus de les comarques gironines. 

ESPECTACLE INFANTIL: JORDI TONIETTI 
AND THE BUS BAND
Diumenge, 20 de maig, a les 18 h al parc de 
l’Estació
Jordi Tonietti ja somiava ser músic quan, amb només 
quatre anys, va pujar per primera vegada en un es-
cenari per cantar acompanyat del so d’una cassola i 
un cullerot; ara, pot afirmar que el seu somni de nen 
s’ha fet realitat: la seva vida i la música són indes-
triables, doncs s’ha convertit en un dels animadors 
infantils més actius i coneguts. Amb The Bus Band, 
Tonietti ens ofereix un 
nou espectacle de música 
i imaginació, amb cançons 
de tota mena de ritmes i 
tonades perquè infants 
i acompanyants puguin 
cantar i ballar sense parar. 
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14a BAIXADA DE CARRETONS
Diumenge, 20 de maig, a partir de les 19.30 h 
Un any més (i ja en són catorze!) els carrers del 
nostre poble esdevindran el circuit per on les an-
dròmines amb frens de dubtosa eficàcia intentaran 
arribar senceres a la línia de meta. La sortida serà 
des de la plaça del Castell i com sempre hi haurà 
suculents premis per als guanyadors de les diferents 
categories. No us ho podeu perdre!

CONCERT: ABBEY ROAD I WILLY AND 
THE POORBOYS
Diumenge, 20 de maig, a partir de les 23 h a l’edi-
fici Polivalent 
Entrada gratuïta / Aforament limitat
“Come back!” va ser el crit unànime de milers de se-
guidors de The Beatles quan es van separar, i van ser 
escoltats: utilitzant una alquímia de bateria i guitar-
res, el quartet de Liverpool es va reencarnar en els 
ABBEY ROAD. Un concert dels Abbey Road equival 
a un túnel cap a una altra dimensió, a submergir-se 
en la música dels 60, amb un so impecable i molts 
quilòmetres a l’esquena. Fins aquí les paraules; ara, 
prepareu-vos per viatjar en el temps.

WILLY AND THE POORBOYS és un fidel homenatge 
a Creedence Clearwater Revival, una de les millors 
bandes nord-americanes de finals dels seixanta, 
amb una posada en escena espectacular i un so au-
tèntic que intenta traslladar el recinte del concert i 
els seus assistents fins a la Califòrnia de l’any 1970. 

ANIMACIÓ INFANTIL: GRESCA FRESCA
A càrrec de Deparranda
Dilluns, 21 de maig, a les 18 h al parc de l’Estació
Benvinguts a la taverneta, amb jocs, danses i can-
çons ben fresques dins la nevera... amb congelador 
i tot! El personal del servei porten un sobri i atractiu 
vestuari que combina perfectament amb l’entorn de 
l’establiment. Estètica vintage per a un espectacle 
d’animació amb una posada en escena acurada. Una 
jukebox portarà el ritme i no hi faltarà la Parrandera, 
la clienta favorita! 
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ORQUESTRA MARAVELLA
Dilluns, 21 de maig
Sardanes, a les 12.30 h a la plaça Catalunya
Concert, a les 20 h a l’edifici Polivalent (entrada 
de pagament)
Ball de Gala, a les 23.30 h a l’edifici Polivalent (en-
trada gratuïta)
L’ORQUESTRA MARAVELLA neix a Caldes de 
Malavella l’any 1951. El seu fundador fou Lluís 
Ferrer i Puigdemont, i el seu successor, durant molts 
anys, Manel Comadevall i Roca. S’acordà el nom de 
MARAVELLA tenint en compte un dels noms primi-
tius 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.

Itinerari: escales del carrer Panedes a la plaça del 
Castell (156 escalons)
Informació i inscripcions: llagosprint@gmail.com
Preu inscripció: 3,00.-€ 

III LLAGOSPRINT
Dilluns, 21 de maig a les 19 h
Escales del carrer Panedes (Casablanca)
Es tracta d’una prova cronometrada a les escales 
situades al barri vell de Llagostera. Els participants 
sortiran individualment per completar els escalons 
fins arribar a la plaça del Castell, on es marcarà la 
línia d’arribada. El més ràpid de cada categoria serà 
el guanyador, i també hi haurà premi per a la millor 
disfressa!

MISS UMBREL·LA
Dimarts, 22 de maig, a les 17 h al parc de la Torre
A càrrec de Cirquet Confetti
Malabars i equilibris amb paraigües i música amb un 
antic piano de manubri.
Miss Umbrel·la és un excèntric personatge que com-
bina elements d’antics espectacles de carrer amb 
elements del circ més contemporani. Un espectacle 
de proximitat per a tots els públics.
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CONCERT: TOMEU PENYA
Dimarts, 22 de maig, a 
les 21 h al teatre Casino 
Llagosterenc
Tomeu Penya començà 
la seva carrera musical 
quan tenia 15 anys, to-
cant en diversos grups 
de rock que s›havien creat arran del creixement 
turístic experimentat a Mallorca. Un passatge que 
va ajudar a Tomeu a centrar la seva personalitat 
artística és el periple que amb la seva guitarra va 
realitzar per Europa, especialment per Dinamarca 
o “Jutlàndia”, com a ell li agrada dir. Va ser aquest 
temps d’enyorança de la roqueta el que el va impul-
sar a compondre cançons que reflectien la seva terra 
i el seu entorn. De tornada a Mallorca va començar a 

cantar les seves pròpies composicions. Van ser uns 
amics del poble capitanejats pel rector els qui finan-
çaren el seu primer disc, Cant a la Vila. 
Ara, l’entranyable cantautor mallorquí ens presenta 
el seu darrer disc, un recull de 50 cançons que d’al-
guna manera representen la seva creativitat com a 
compositor i cantant. Els actuals concerts de Tomeu 
Penya són el testimoni viu de la immensa feina feta 
des que va pujar per primera vegada a un escenari a 
finals dels 60. Les seves cançons formen part de la 
banda sonora de milers de seguidors i ja son tres ge-
neracions que canten Plou, Illes dins un riu, Havanera 
o Mallorquins i catalans. 

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
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ZO N A 
C A R P E S
Com ja és tradició a la Festa 
Major de Llagostera, les enti-
tats del poble que ho desitgin 
poden participar en l’organit-
zació de la Zona Carpes, un 
espai al mig de la fira per fer 
un sopar o una copa, amb bon 
ambient i companyia immillo-
rable. Les entitats que organit-
zen carpes aquest any són:

•  CLUB PATINATGE 
LLAGOSTERA

•  COLLA CARNAVALESCA EL 
PORRÓ QUE NO PARI 

CONCURS D’ENGALANAMENT 
DE CARRERS I BALCONS
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 participant al nou concurs de 
balcó engalanat. 
• 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
• Premi al balcó engalanat:
   Premi únic: 1 pernil

Per participar-hi cal inscriure’s a l’Àrea de Cultura: 
972 83 00 05 / cultura@llagostera.cat.
Data límit d’inscripció: dilluns 14 de maig de 2018
Visita del jurat: dimecres 16 de maig de 2018 a partir de les 18 h.

Dissabte, 19 de maig: de 18 a 1 h
2 pujades a l’església: a les 18 h i a les 19 h 

Diumenge, 20 de maig: 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, 19 de maig, de 16 a 17.30 h

H O R A R I  C A R R I L E T
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CUINA DE FESTA MAJOR A LLAGOSTERA
Del 17 al 27 de maig l’Associació de Restaurants de 
Llagostera portaran a terme les jornades gastronò-
miques Cuina de Festa Major. Durant els dies de la 
campanya s’oferiran menús amb plats tradicionals 
de les nostres festes populars amb productes vin-
culats al territori.
Els restaurants que hi participen son: 
Cal Degollat: 972 83 11 25
Els Tinars: 972 83 06 26 
Ca la Maria: 972 83 13 34 
Ca l’Artau: 972 83 05 38 
Can Cassoles:972 83 07 02 
La Taverna d’en Pou: 972 83 21 03 
Mas Roure: 972 83 12 02
El Carril: 972 83 01 41
Organitza: Ajuntament de Llagostera
Associació de Restaurants de Llagostera 
(www.restaurantsllagostera.cat)

CONCURS: LLAGOSTERA FLORIDA
Llagostera és un poble amb una llarga tradició flo-
ral i ha estat guardonada amb el distintiu 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 likes, fent ser-
vir el hashtag #llagosteraflorida i mencionant a  
@llagosteraladia.
Data límit de publicació de fotos: 
22 de maig de 2018
El premi s’anunciarà pel web de l’Ajuntament i a  
@llagosteraldia el dia 24 de maig.
Més informació: www.visitallagostera.cat 

CONCURS DE SAMARRETES
Divendres, 18 de maig
Omplim de color i enginy la primera nit de Festa 
Major amb els dissenys de les samarretes que iden-
tifiquin els grups d’amics!
Per participar en el con-
curs caldrà portar posa-
da la samarreta durant 
el Correvarans, i prèviament 
penjar a Instagram una foto-
grafia de tota la colla lluïnt el 
disseny i fent constar els hash-
tags #cdfllagostera i #correva-
rans al peu de foto. 
La colla guanyadora rebrà 20 consumicions per a la 
barra del Polivalent, i es proclamarà el mateix dia del 
Correvarans, en finalitzar la cercavila. 

ACTIVITATS AL CASINO
Durant els dies de la Festa 
Major, es podrà gaudir d’una 
instal·lació de food truck a 
la terrassa del Casino, amb 
servei de menjar de qualitat. 
A més, el Casino Llagosterenc us oferirà el servei ha-
bitual de bar: tapes, begudes, entrepans, etc.
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