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B envolguts, benvolgudes,

Aquest mes de juny recuperem la 
nostra Festa Major amb normali-
tat. Queden enrere temps de res-

triccions i de celebracions virtuals. Per fi, 
viurem una Festa normal, tot i que cal no 
oblidar que la situació sanitària no està to-
talment normalitzada i que, per tant, cal ser 
prudents, tot i l’aixecament de la majoria 
de restriccions.

Tornarem, doncs, a trobar-nos als carrers 
celebrant la nostra Festa Major, que com 
sempre comença amb el ball de la gent 
gran el dia 2. I ja divendres 3 de juny, des-
prés del tradicional repic de campanes, po-
drem seguir la cercavila, escoltar el pregó 
que enguany anirà càrrec de la Unió de 
Botiguers i conèixer l’hereu i pubilla 2022, 
que rellevaran els actuals. A partir d’aquest 
moment comencen uns dies on el poble 
rep familiars i amics, disposats a gaudir de 
les activitats populars i tradicionals que no 
s’havien pogut fer els darrers anys: corre-
foc, cercaviles de gegants, balls, sardanes, 
concerts de nit, visites a exposicions, es-
pectacles infantils, activitats culturals... 

Totes les activitats han estat pensades per 
una Àrea de Cultura i Festes que com cada 
any treballa per fer la millor festa possi-
ble amb la col·laboració inestimable d’una 
nova Comissió de Festes, un grup de jo-
ves amb ganes de fer treballar pel poble. 
També cal tenir en compte el paper impor-
tantíssim de les entitats i associacions lla-
gosterenques, que organitzen i participen 
en algunes de les activitats programades: 
G.E. Bell Matí, Colla Gegantera, Llagostera 
en Flor, Lacustària Clàssics, A Roda Club 
Esportiu, Unió de Botiguers, Associació 

Salutació
de l’alcalde

Cultural Moixiganga, Associació de jocs de 
taula Meeple Llagostera, Associació Zen&-
Game Llagostera, Puntaires, Club Petanca, 
Esplai El Papu-Tisores, Llar del jubilat i el 
pensionista, Casal Parroquial, El porró que 
no pari, Societat de caçadors Sant Hubert... 

Com a novetat, volem destacar el paper 
que tindrà la Llar del Jubilat i el Pensionis-
ta, renovada pel que fa a l’edifici, a la gestió 
i amb una nova junta amb ganes de tre-
ballar per la gent gran. També hi haurà la 
participació entusiasta d’entitats creades 
recentment i una activitat programada des 
del Consell d’Infants, de creació recent.

Us animo a engalanar els balcons i als co-
merços que participin en el concurs d’apa-
radors. I per descomptat, a deixar de ban-
da per uns dies els problemes quotidians i 
a gaudir d’una festa renovada i enyorada.

Bona Festa Major 2022!

Antoni Navarro Robledo
Alcalde de Llagostera
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Els mots encreuats 
de la Festa Major

Portada: Berta Peyrecave Lleixà
1r premi del Concurs de Cartells de Festa Major 2022

Després de dos anys sense una bona Festa Major, la nova Comissió de Festes ens presen-
tem amb moltes ganes i il·lusió. Esperem que gaudiu tant de la Festa Major com nosaltres 
ho hem fet preparant-la. Ens hi veiem!

Us proposem un repte: si resoleu aquests mots encreuats i sou majors d’edat, porteu-los 
diumenge al concert de Tutú-Keké i tindreu una sorpresa!

HORITZONTALS
4.  Et farà desaparèixer per la 

Festa Major

7.  Blava i amb pedaços anima 
els carrers de Llagostera

9.  Germanets i germanetes dels 
nostres pares que toquen 
per la Festa Major

10.  N’hi ha d’infantils al parc i 
un d’aquàtic al carrer Nou

VERTICALS
1. Nom de la geganta de Ridaura

2.  Els més engalanats rebran 
un premi

3.  Animal terrestre que el fa 
córrer la cervesa

5.  Des de l’any 1969 tenim una 
cita amb ells cada dissabte 
de la festa

6.  El que farà el cap de setmana 
que ve al “poble” del costat

7.  Grup de joves gràcies als 
quals us ho passareu molt 
bé aquests dies!
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Diumenge, 29 de maig
9 h. 11a TROBADA DE COTXES CLÀSSICS al 
passeig Pompeu Fabra. 
Org.: Lacustària Clàssics.

9.30 h. TRIAL clàssic-modern amb zones 
puntuables a l’àrea de trial de Can Gotarra. 
De 8 a 9.30 h parc tancat al passeig Pom-
peu Fabra. Org.: A Roda Club Esportiu. 

18 h. Projecció de la pel·lícula LIBERTAD, 
inclosa dins el Cicle Gaudí. Al Teatre Casino 
Llagosterenc.

Dijous, 2 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 
D’ENGALANAMENT DE BALCONS.

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. Ganix, c. Barceloneta, c. Donzelles, c. Al-
mogàvers i pl. Catalunya.

19.30 h. PREGÓ a càrrec de la UNIÓ 
DE BOTIGUERS a la plaça Catalunya. 
Presentació de l’Hereu i la Pubilla 2022.

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. Celebració de la 5a edició. 
Cercavila amb la banda de percussió Bufant 
Fort Street Band. Inici a la plaça del Castell. 
Itinerari: pl. Llibertat, c. Major, pl. del Mercat, 
c. Santiago Rusiñol, c. Bonaire, pl. Camp-
many (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.: Associació Cultural Moixiganga.

00.30 h. CONCERT: THE TYETS i ANIMAL 
SHOW a l’edifici Polivalent. 
Entrada gratuïta / Aforament limitat.

Dissabte, 4 de juny
9 a 13 h i de 15 a 19 h. Entrenaments de TIR 
AL PLAT al camp de tir de can Fonollerons. 
Org.: Societat de Caçadors Sant Hubert.

11 a 13 h. ESPAI DE JOCS DE TAULA i torneig 
del joc Virus (de l’editorial Tranjis Games) 
a la plaça Catalunya. Per a inscripcions al 
torneig: jocsdetaulallagostera@gmail.com. 
Org.: Associació de jocs de taula Meeple 
Llagostera. 

12 h. LES VACANCES DE MADAME 
ROULOTTE, espectacle infantil de la 
Cia. La Bleda a la plaça Catalunya.

Programa Festa Major

Portada: Berta Peyrecave Lleixà
1r premi del Concurs de Cartells de Festa Major 2022

Divendres, 3 de juny
17.30 h. HAVANERES amb el grup COLLA 
JACOMET a la Llar del jubilat i el pensionista. 
A la mitja part es servirà cremat. 

18 h. Inauguració del 31è CONCURS-EXPO-
SICIÓ DE FLORS, PLANTES I APARADORS 
i lliurament del PREMI 2022 DE L’ASSOCI-
ACIÓ LLAGOSTERA EN FLOR a la Sala de 
Plens. Org.: Llagostera en Flor.
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11 a 13 h i de 18 a 20 h. Campanya LACUS 
DE FESTA MAJOR. Porteu tots els vostres 
Lacus, la moneda dels infants de Llagoste-
ra, i compreu un munt de coses. A la plaça 
Catalunya. 
Org.: Unió de Botiguers i Ajuntament de 
Llagostera.

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

19 h. BALL DE GEGANTS I CAPGROSSOS a 
la plaça Catalunya.

19.30 h. BAIXADA DE PILOTES DE PING-
PONG al carrer Consellers, a càrrec del grup 
jove de l’Esplai El Papu-Tisores.

22.30 h. CORREFOC amb ELS DIABLES DE 
L’ONYAR. Itinerari: pl. del Castell, c. Sant Pere, 
c. Santiago Rusiñol, c. Bonaire, pl. Campmany, 
c. Ferrer, c. Jaume I i pl. Catalunya. 

00.30 h. CONCERT: ORQUESTRA DI-VER-
SIONES i EL PONY PISADOR a l’edifici Poli-
valent. Entrada gratuïta / Aforament limitat.

Diumenge, 5 de juny
8 h. CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA i 
esmorzar de germanor al parc de l’Estació. 
Org.: Club Petanca Llagostera.

9 a 13 h. TIRADA LOCAL AL PLAT al camp 
de tir de can Fonollerons. 
Org.: Societat de Caçadors Sant Hubert.

10.30 h. MISSA SOLEMNE a l’església 
Parroquial

12.30 h. Lliurament de premis del 52è Con-
curs Infantil de DIBUIX RÀPID al Local So-
cial “La Caixa”. 
Org.: G.E. Bell-Matí.

12 h. Inauguració de les exposicions de 
treballs de l’ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
PERE MAYOL i CARTELLS DE FESTA 
MAJOR a l’Espai Cultural Casa de les Vídues 
(plaça Llibertat, 1).

12.30 h. Inauguració de l’exposició de 
PUNTA AL COIXÍ al Local Social “La Caixa” 
(carrer Consellers, 12).

16 h. 52è Concurs Infantil de DIBUIX RÀPID. 
Inscripcions a la plaça Catalunya. 
Org.: G.E. Bell-Matí.

17.30 h. BALL amb Xus Marcos a la Llar del 
jubilat i el pensionista. 

17.30 h. Plantada de gegants al parc de l’Es-
tació per a la 24a TROBADA DE GEGANTS 
DE LLAGOSTERA. 
Org.: Colla Gegantera de Llagostera.
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12.30 h. Mitja audició de sardanes amb la 
cobla JOVENÍVOLA DE SABADELL a la pla-
ça Catalunya.

De 17 a 20 h. Súper tobogan aquàtic 
SPLASH SLIDE al carrer Nou.

17.30 h. Audició de sardanes amb la cobla 
JOVENÍVOLA DE SABADELL a la plaça Ca-
talunya.

18 h. Cerimònia de LLIURAMENT DE PRE-
MIS dels participants al 31è CONCURS-EX-
POSICIÓ DE FLORS, PLANTES I APARA-
DORS a l’església Parroquial.

22 h. CONCERT: TUTU-KEKE a la plaça Ca-
talunya. 

Dilluns, 6 de juny
De 10.30 a 13.30 h. PUJADA AL CAMPA-
NAR. Org.: Llagostera en Flor i G.E. Bell-Matí.

10 a 13 h. JORNADA DE PORTES OBERTES 
DE LA RESERVA de Can Caciques (carrer 
Major, 11).

10 a 13 h. Joc de PAINTBALL amb Paintball 
Can Garriga al camp de futbol del Casal 
Parroquial Llagosterenc. 
Activitat organitzada pel projecte del 
Consell d’Infants Municipal. 

12 h. Audició de sardanes amb la cobla or-
questra SELVATANA a la plaça Catalunya.

16 a 20 h. TORNEIG FIFA 22 al local de l’en-
titat Zen&Game del c. Àngel Guimerà, 28 1r 
pis. Inscripció gratuïta al mateix local. 

18 h. VISCA LA XERINOLA, espectacle 
d’animació a càrrec de RIKUS i la seva ban-
da. 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 JOVE-
NÍVOLA DE SABADELL a la plaça Catalunya.

19 h. 5è LLAGOSPRINT. Competició de 
velocitat cronometrada des del carrer 
Panedes (Casablanca) fins a la plaça del 
Castell. 
Org.: La Palestra.

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

23.30 h. Ball de Gala amb l’orquestra SEL-
VATANA a l’edifici Polivalent. 
Entrada gratuïta.

Dimarts, 7 de juny
10 h i 11.30 h. Visita a l’EXCAVACIÓ DEL 
CASTELL DE MONTAGUT. Cal reserva prè-
via a cancaciques@llagostera.cat o bé al 
972 80 54 36.

D’11 a 13.30 h. TALLERS PER A GRANS I 
PETITS a la plaça del Castell. 
Org.: Llagostera en Flor.

17.30 h. BALL amb Toni Puigvert i berenar de 
Festa Major a la Llar del jubilat i el pensionista.

17 h. XOCOLATADA al parc de la Torre i acti-
vitat de maquillatge a càrrec de Magikpinta. 
Org.: Ajuntament de Llagostera i Casal Par-
roquial Llagosterenc.

19 h. TEATRE: UNA NIT AMB EL MAG 
LARI al Teatre Casino Llagosterenc. Venda 
d’entrades anticipades a Llibreria Sureda, 
Casino Llagosterenc i www.entrapolis.com. 
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CAN CACIQUES
CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
DE LLAGOSTERA
C/ Olivareta, 38 – www.cancaciques.cat 

El Centre d’In-
terpretació de 
Llagostera Can 
Caciques és un 
equipament des-
tinat a l’estudi, la 
preservació i la di-
fusió 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 apro-
fitant una de les torres de la muralla medieval 
del segle XIV. 

A més de les exposicions permanents actual-
ment hi podreu trobar la Temporal Olor de cre-
mat. Bombers: el naixement d’un servei públic. 
La peça central de l’exposició és una bomba 
per apagar incendis comprada per l’Ajuntament 
l’any 1875 i restaurada recentment per l’equip 
de voluntaris de Can Caciques. L’exposició 
s’acompanya d’un audiovisual on Francesc 
Pujadas, cap del Parc de Bombers de Cassà 
de la Selva, parla de l’equipament d’extinció 
d’incendis, des de les primeres bombes fins als 
camions d’última generació.

Horaris d’obertura durant la Festa Major:
Dissabte, 4 de juny de 10 a 14 h
Diumenge, 5 de juny: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Dilluns, 6 de juny: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Dimarts, 7 de juny: de 10 a 14 h

LA RESERVA DE CAN CACIQUES
El dilluns 6 de juny de 10 a 13 h obrirem LA 
RESERVA (c. Major, 12), el magatzem de Can 
Caciques, on podreu veure la resta de peces 
de les col·leccions que no formen part de 
l’exposició permanent. Us convidem a visitar les 
més de 2.000 peces inventariades de temàtica 
arqueològica i etnològica, i veureu com es 
gestionen per assegurar-ne la conservació.

Ex
po

si
ci

on
s EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE 

L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
PERE MAYOL
Inauguració: Dissabte, 4 de 
juny a les 12 h
Lloc: Espai Cultural Casa de les 
Vídues
Organitza: Ajuntament de 
Llagostera i alumnes de l’Escola 
Municipal d’Art Pere Mayol

EXPOSICIÓ DE CARTELLS DE 
FESTA MAJOR 2022
Inauguració: Dissabte, 4 de 
juny a les 12 h
Lloc: Espai Cultural Casa de les 
Vídues
Organitza: Ajuntament de 
Llagostera

EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE 
PUNTA AL COIXÍ
Inauguració: Dissabte, 4 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 52è 
CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL
Lliurament de premis: 
Diumenge, 5 de juny a les 
12.30 h
Lloc: Local Social “La Caixa”
Organitza: G.E. Bell-Matí

HORARIS PER A TOTES
LES EXPOSICIONS  
Dies d’obertura: 4, 5, 6 i 7 de 
juny de 2022
Matins: de les 12 a les 14 h
Tardes: de les 17 a les 20 h

9
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2022
Divendres, 3 de juny
18 h. Inauguració del 31è CONCURS-
EXPOSICIÓ DE FLORS, PLANTES I 
APARADORS i lliurament del PREMI 2022 
DE L’ASSOCIACIÓ LLAGOSTERA EN FLOR 
a la Sala de Plens.

Horari d’exposició: de 18 a 20.30 h

Dissabte, 4 de juny
Horari d’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 17.30 h i a les 19.30 h

Diumenge, 5 de juny
18 h. Cerimònia de LLIURAMENT DE 
PREMIS dels participants al 31è CONCURS-
EXPOSICIÓ DE FLORS, PLANTES I 
APARADORS a l’església Parroquial.

Horari d’exposició: d’11 a 13.30 h i de 18 a 
20.30 h
Servei de carrilet: sortida de la plaça 
Catalunya a les 12 i a les 13 h

Dilluns, 6 de juny
De 10.30 a 13.30 h. PUJADA AL CAMPANAR. 
Amb la col·laboració del G.E. Bell-Matí.

18 h. VISITA GUIADA per la mostra floral 
i patis. Sortida des de la plaça del Castell.

Horari d’exposició: de 10.30 a 13.30 h i de 
17.30 a 20.30 h

Dimarts, 7 de juny
D’11 a 13.30 h. TALLERS PER A GRANS I 
PETITS a la plaça del Castell.

Horari d’exposició: de 10.30 a 13.30 h
Tarda: Tancat. Recollida de flors.

1. Plaça del Castell: església 
Parroquial (31è 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. Escales plaça del Castell a 
plaça Llibertat

6. Pati de Can Gandol al carrer 
Sant Pere

7. Pati de Can Milan al carrer 
Olivareta

8. Pati de Can Caciques al 
carrer Olivareta

9. Plaça de Can Caciques del 
carrer Processó

10. Plaça de l’olivera del carrer 
Processó

11. Entrada Espai Cultural Casa 
de les Vídues

12. Sala de Can Roure

13. Entrada Llar del jubilat i el 
pensionista

14. Entrada Centre Cultural Can 
Roig. Biblioteca Julià Cutiller.

15. Aparadors participants a tot 
el nucli urbà

Exposició de flors
Organitza: Associació Llagostera en Flor

Itineraris: 
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PREGÓ DE FESTA MAJOR
PRESENTACIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA
Divendres, 3 de juny, a les 19.30 h 
a la plaça Catalunya
El pregó és el tradicional tret d’inici de la 
Festa Major. Des de fa uns quants anys 
aquest honor l’han anat assumint les en-
titats del poble. La Unió de Botiguers ha 
entomat el repte de fer el primer pregó pre-
sencial després de dos anys virtuals i segur 
que causarà expectació. Tot seguit es farà 
l’acte on es revelaran els noms de l’Hereu i 
la Pubilla de Llagostera, escollits per votació 
popular entre els nois i noies del poble que 
fan 18 anys durant l’any 2022.

REPÚBLICA VARANERA I 
CORREVARANS
Divendres, 3 de juny, a les 20 h 
a la plaça del Castell
Els varans ja estan a punt per sortir del cau 
i celebrar, per fi, la cinquena edició del Cor-
revarans. Enguany comptarem novament 
amb la col·laboració de DJ Xirgo per ame-
nitzar la República Varanera, l’espera prè-
via del pregó incorrecte de la Festa Major. 
Seguidament, just després de triar la millor 
samarreta de colles, els nostres estimats 
varans conduiran a ritme de la Bufant Fort 
Street Band tota la comitiva fins a la plaça 
Barceloneta, on es posarà el punt i final a 
l’acte més esbojarrat dels dies de festa. 
Mocador Correvarans i cervesa de benvin-
guda: 4.-€
(Tiquets i mocadors a la venda a: Pub L’En-
renou, Bar El Set i Bar musical Modoni)
Organitza: Associació Cultural Moixiganga 

FESTA MAJOR 2022

Actes destacats
CONCERT: 
THE TYETS 
I ANIMAL SHOW
Divendres, 3 de 
juny, a partir de 
les 00.30 h 
a l’edifici Polivalent
Entrada gratuïta / Aforament limitat 

THE TYETS
The Tyets està for-
mat pels  mataro-
nins Oriol Ramon i 
Xavier Coca. S’han 
obert pas entre 
l’escena urbana de 
casa nostra els úl-
tims anys gràcies a 
un estil propi, bar-
reja de  trap, reg-

gaeton i ritmes llatins amb influències 
pop, i a lletres que relaten escenes 
còmiques i quotidianes. Afronten el 
2022 amb un nou àlbum que presen-
taran dins una llarga gira que inclou 
parada a Llagostera. 

ANIMAL SHOW és l’actuació DJ 

acompanyada de l’escenografia més 
divertida i entretinguda. Animal DJ es 
presenta amb dos animadors durant 
tota la sessió, compartint sonades 
coreografies amb el públic, interacció 
i molt de micròfon. Però això no és tot! 
A més, l’acompanya una fotògrafa per 
captar els millors moments de l’espec-
tacle. I per aca-
bar-ho d’arrodo-
nir, durant tota la 
sessió hi ha pluja 
de regals: “con-
fetitron”, polse-
res fluorescents, 
flotadors, etc.
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ESPECTACLE INFANTIL: 
LES VACANCES DE 
MADAME ROULOTTE
A càrrec de la Cia. La Bleda
Dissabte, 4 de juny, a les 12 h 
a la plaça Catalunya
Comencen les vacances. Arriba al lloc on 
creu que serà perfecte per passar el seus 
dies de relax. Allà té una gran sorpresa: hi 
ha un munt de gent que l’espera i vol pas-
sar amb ella aquesta estona. El bon humor 
respirarà per tot arreu, els ocells, les flors, 
els arbres, la gent... Però no tot serà per-
fecte. Segur que aquestes vacances seran 
un veritable record per sempre més.

CORREFOC: 
ELS DIABLES DE L’ONYAR
Dissabte, 4 de juny, a les 22.30 h
Inici: plaça del Castell
Els Diables de l’Onyar ens conviden a 
una gran festa de foc i pirotècnia. Qui 
vulgui seguir la cercavila haurà de pujar 
a la plaça del Castell, marc incomparable 
per iniciar l’itinerari. Enmig de música i 
guspires s’arribarà a la plaça Catalunya, 
on els artefactes i les bèsties creades pels 
diables ens oferiran l’espectacle final. Si 
sou atrevits prepareu-vos pel ball sota la 
pluja de foc! 

CERCAVILES DE GEGANTS, 
CAPGROSSOS I LA CUCA 
FELIUA
Divendres, 3 de juny, a partir de les 
18.30 h a la plaça del Castell
Dissabte, 4 de juny, a partir de les 17.30 h 
al parc de l’Estació
Després d’aquests anys de confinament 
els nostres gegants Elionor, Trencanúvols, 
Eleina de Ridaura i Zenó de Montagut te-
nen unes ganes boges de saltar i ballar 
de nou. Per fi tornaran a ser protagonistes 
dels carrers i places de Llagostera, acom-
panyats dels capgrossos, l’entranyable 
Cuca Feliua i les colles convidades que 
s’hi vulguin afegir. La Colla Gegantera de 
Llagostera i l’Esplai El Papu-Tisores faran 
possible aquest retorn tan esperat. 

CONCERT: 
ORQUESTRA 
DI-VERSIONES I EL 
PONY PISADOR
Dissabte, 4 de juny, a partir 
de la 00.30 h a l’edifici Polivalent 
Entrada gratuïta / Aforament limitat

L’ORQUESTRA DI-VERSIONES 
ja no necessita presen-
tació. Fa molts anys 
que no es pot entendre 
la festa sense aquesta 
banda friki i esbojarra-
da. Els ingredients de la 
fórmula són: una bona 
dosis de ritmes de-
senfadats i de karaoke 
popular, una barreja 
d’himnes dels anys 60, 70 i 80 amb pin-
zellades de les cançons de ràdio fórmu-
la dels últims anys. Un espectacle 
apte per a tot tipus de públic. 
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El PONY PISADOR s’apropa a les mú-
siques tradicionals d’arreu del món amb 
un estil viu i desenfadat. El grup es carac-
teritza pel sentit de l’humor que despre-
nen tant les seves cançons com els direc-
tes, tot un espectacle imprevisible. 

Amants de la música tradicional celta i 
les cançons marineres, el quintet barce-
loní s’apropa a aquests sons i d’altres de 
molts indrets diferents que s’inclouen en 
els seus treballs discogràfics. Presenten el 
seu nou disc “It’s never too late for Sea 
Shanties” al mateix temps que repassaran 
tots els seus clàssics.

SARDANES: 
COBLA JOVENÍVOLA 
DE SABADELL 
Diumenge, 5 de juny a les 12.30 h i a les 
17.30 h a la plaça Catalunya
Dilluns, 6 de juny a les 18 h 
a la plaça Catalunya
Les sardanes no poden faltar a la Festa Ma-
jor. Són part de la nostra identitat i la nostra 
terra. Enguany ens visita la prestigiosa co-
bla Jovenívola de Sabadell, fundada el 1976 
i amb llarga tradició acompanyant actes 
festius dels nostres pobles i ciutats.

SÚPER TOBOGAN 
SPLASH SLIDE
Diumenge, 5 de juny, de 17 a 20 h 
al carrer Nou 
Una de les novetats de la Festa Major 
d’aquest any: un súper tobogan aquàtic 
dins del poble! Els valents que no tinguin 
por a remullar-se i baixar per aquesta 
atracció inflable hauran de venir preparats 
amb el banyador, xancletes i tovallola. L’or-
ganització facilitarà els flotadors i els par-
ticipants només han de posar-hi les ganes 
de riure i passar-ho bé. L’atracció és apta a 
partir de 6 anys i 120 cm d’alçada. 

CONCERT: 
TUTU-KEKE
Diumenge, 5 de juny, a partir de les 22 h 
a la plaça Catalunya 
TUTU-KEKE és una banda amb reper-
tori de versions nascut a Vidreres l’any 
2010. L’any 2013 es consolida la forma-
ció actual, quatre músics amb experièn-
cia en el món de les orquestres i amb 
moltes ganes de passar-ho bé. Trans-
meten un directe divertit amb gran 
complicitat amb el públic. 
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ORQUESTRA SELVATANA
Dilluns, 6 de juny
Sardanes, a les 12 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 Poli-
valent (entrada gratuïta)
L’ORQUESTRA SELVATANA és la formació 
ideal que no pot faltar en una festa major 
de prestigi, ja que ofereix un ampli ventall 
de possibilitats musicals i d’espectacle, 
que van des del concert clàssic fins al ball 
de gala. L’ànim de renovació constant ha 
comportat la incorporació de joves intèr-
prets i cantants que s’afegeixen als músics 
de prestigi que ja formen part de la història 
de la SELVATANA. La formació, amb més 
de cent anys d’experiència, és una de les 
punteres de les comarques gironines.

CONCERT INFANTIL: 
VISCA LA XERINOLA!
A càrrec de Rikus i la seva banda
Dilluns, 6 de juny, 
a les 18 h al parc de l’Estació
“Visca la Xerinola” és un espectacle d’ani-
mació familiar que pretén ser un crit a la 
diversió i a la disbauxa. En RIKUS ha prepa-
rat per a aquest 2022 un recull de totes les 
cançons que han fet ballar a tots i a totes 
durant aquests sis anys, les cançons del seu 
primer disc Cançons amb barretina i tam-
bé un bon grapat de cançons populars per 
crear un espectacle amb molta xerinola!
Un espectacle participatiu on petits i grans 
gaudiran d’allò més en família.

TEATRE: 
UNA NIT AMB EL MAG LARI
Dimarts, 7 de juny, a les 19 h al Teatre 
Casino Llagosterenc
El MAG LARI ens 
parla així del seu 
darrer especta-
cle: “després de 
més de 25 anys 
fent funcions per 
tot arreu, m’ado-
no que la meva 
vida és una gira 
constant i, en 
el fons, el que 
més m’agrada 
és estar sobre 
els escenaris , 
com més diver-
sos millor, conei-
xent gent i llocs diferents, fent el que em 
surt més bé: il·lusionar i fer riure el públic. 
Aquesta nit és una nit de festa per a mi, 
perquè la passaré amb vosaltres.”

Un gran espectacle per tancar la festa: el 
Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb 
l’humor de sempre i, sobretot, amb la il·lusió 
de sempre!

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

Venda d’entrades del concert a partir de 
les 18 h a la taquilla de l’edifici Polivalent. 
L’entrada al ball serà gratuïta.
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Dissabte, 4 de juny: de 18 a 1 h
Dues pujades a la plaça del Castell: 
a les 17.30 h i a les 19.30 h 

Diumenge, 5 de juny: de 12 a 14 h i de 18 
a 00 h
Dues pujades a la plaça del Castell: 
a les 12 h i a les 13 h

HORARI
Carrilet

La Nova
CARPA
Aquesta Festa Major no podeu 
deixar de fer parada a LA NOVA 
CARPA de la Colla Carnavalesca 
El Porró que no pari. Situada al 
costat de l’Edifici Polivalent, cada 
nit hi podreu trobar bon ambient 
amb música d’ara i de sempre, 
“patxanga”, “reggaeton” i molt més. 
200 m2 de carpa i 200 m2 de pati 
perquè “la festa no pari”!

Barra 
SOLIDÀRIA
Els guanys de la barra solidària 
d’enguany es destinaran a 
Llagostera Solidària i la Creu 
Roja.
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Engalanament 
 de Balcons
Flors i plantes naturals, artificials, de 
roba, de cartolina, de material reutilitzat... 

Del 2 al 7 de juny engalana el teu balcó 
amb motius florals i podràs guanyar:

 » Un sopar per a dues persones al 
Restaurant Ca la Maria

 » Una caixa de cava

 » Premi especial Llagostera en flor

Inscripcions a infocultura@llagostera.
cat indicant la direcció de l’habitatge 
i adjuntant una fotografia del balcó 
engalanat.

Data límit d’inscripcions: dimecres  
1 de juny

Lliurament de premis durant la mitja 
part del ball de la gent gran del dijous 
2 de juny a l’Edifici Polivalent. 

Banderoles 
“Estem de festa”
Si no us animeu a engalanar el balcó, també podeu contribuir a fer el poble més bonic, 
acolorit i solidari comprant fins a sis banderoles “Estem de festa”. Els dissenys són de 
d’Anna Ventura Badia, les podreu trobar a la Llibreria Sureda per 3 € i la recaptació anirà 
destinada a l’Associació “Lluito per tu”. 
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Dilluns, 6 de juny, de 10 a 13 h 
al Casal P. Llagosterenc
Projecte Consell d’Infants Municipal

Dins el marc de l’estratègia participativa de 
l’Ajuntament, aquest 2022 l’àrea d’Educa-
ció ha engegat el projecte del Consell d’In-
fants Municipal amb la col·laboració de les 
dues escoles del municipi.

El CIM és un òrgan de participació que 
dona veu als infants i els permet opinar i 
fer propostes sobre temes que els afecten 
directament. El consell està format per in-
fants de 5è i 6è dels centres educatius de 
Llagostera, els quals representen els seus 
companys de classe exercint de consellers/
es en les sessions del consell. A través de 
les trobades del consell, els infants han 
treballat qüestions com la responsabilitat 
comunitària, la participació democràtica, el 
diàleg i l’esperit crític.

D’entre les propostes plantejades per 
l’equip de govern, el CIM ha triat poder de-
cidir una de les activitats de la Festa Major 
2022. Els mateixos consellers/es han selec-
cionat tres activitats i les han traslladat a 
la resta de companys per poder fer la tria 
final. Aquest procediment ha culminat en 
la tria de l’activitat de Paintball, que anirà a 
càrrec de Paintball Can Garriga. L’activitat 
és gratuïta i va dirigida a infants/joves nas-
cuts entre els anys 2008 i 2011.

Projecte Consell 
   d’Infants Municipal
JOC DE PAINTBALL 2022

Inscripció prèvia a 
www.culturallagostera.cat
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Visita al castell 
de Montagut
Segona intervenció arqueolò-
gica al Castell de Montagut
Aquest any s’excavarà l’habitació situada 
al peu de la torre. Aquesta Festa Major us 
oferim la possibilitat de visitar l’excavació 
mentre els arqueòlegs hi estan treballant. 
La visita serà d’uns 30-45 minuts i cal re-
serva prèvia a cancaciques@llagostera.cat 
o bé al 972 80 54 36.

Dia: Dimarts, 7 de juny
Hora:  10 h (1r grup. Màxim 15 persones) 

11.30 h (2n grup. Màxim 15 persones)

Campanya LACUS 
de Festa Major
La Unió de Botiguers, amb el suport de 
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Llagostera, presenten la campa-
nya LACUS de Festa Major.

Del divendres 27 de maig al divendres 3 de 
juny us conviden a recórrer en família els 
comerços adherits a la campanya. 

Per cada 10 euros de compra podreu de-
manar 2 LACUS, la moneda dels nens i ne-
nes de Llagostera.

El dissabte 4 de juny d’11 a 13 h i de 18 a 20 
h podreu portar tots els vostres Lacus a la 
carpa de la plaça Catalunya i comprar un 
munt de coses.
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