
Vaig a bosc, trobo una miloca, miloca donem plomes.
No et vull donar plomes fins que no em donis carn.

De quina carn vols? Carn de vedella
Vaig amb la vedella, vedella donem carn.

No et vull donar carn fins que no em donis llet. 
De quina llet vols? Llet de vaca

Vaig amb la vaca, vaca donem llet.
No et vull donar llet fins que no em donis herba. 

De quina herba vols? Herba de prat.
Vaig amb el prat, prat donem herba.

No et vull donar herba fins que no em donis dalla.
De quina dalla vols? Dalla de ferrer

Vaig amb el ferrer, ferrer donem dalla.
No et vull donar dalla fins que no em donis carn.

De quina carn vols? Carn de porc.
Vaig amb el porc, porc donem carn.

No et vull donar carn fins que no em donis glans.
De quins glans vols? Glans de roure.

Vaig amb el roure, roure donem glans.
No et vull donar glans fins que no em donis vent.

De quin vent vols? Vent de mar.
Vaig amb el mar, mar donem vent.

El mar em vent, el vent em gla,
em gla el porc, el porc em carn,

em carn el ferrer, el ferrer em dalla, 
em dalla el prat, el prat em herba,
em herba la vaca, la vaca em llet, 

em llet la vedella, la vedella em carn,
em carn la miloca... (i merda per qui s'ho escolta!)

 
Xavier Castelló Puigvert

(dita popular transmesa per la seva mare,
Pilar Puigvert Plantalech)

SALUTACIÓ DE L'ALCALDESALUTACIÓ DE L'ALCALDE
Després d’un parèntesi obligat per la pandèmia,

celebrem de nou una festa de fort arrelament al territori,
i que ens recorda una història de contacte amb la natura
i amb l’aprofitament sostenible dels recursos. Sant Antoni

és el protector dels animals que formen part de les
nostres vides, ja sigui per la seva utilitat en la producció

agrícola i ramadera o com a simples mascotes. 
 

Si bé la motorització ha apartat els animals de les
tasques del camp, hem de tenir present la gran tasca

que han fet, tant per col·laborar en les feines del camp
com fent d’animals de càrrega, ajudant al transport dels
productes del camp. Els animals han contribuït, doncs, al

sosteniment de l’economia familiar. 
 

Ara que cada vegada més vivim d’esquena al món rural,
oblidant la importància de la seva existència, hem de
reivindicar la celebració Sant Antoni Abat i mantenir

aquest contacte amb la natura que ens humanitza a tots
i que ens lliga a la tradició rural.

 
I perquè això sigui possible, entitats com la Comissió de
Festes Sant Antoni Abat mantenen la tradició de la festa

de Sant Antoni, primer acte de reivindicació de la
tradició rural del nou any que acaba de començar.

 
Aquest any, l’últim que us saludo des d’aquestes pàgines

com a alcalde de la vila, us desitjo especialment que
gaudiu dels actes programats i que continueu treballant

per mantenir les festes que ens connecten amb les
nostres arrels.

 
Antoni Navarro Robledo

Alcalde de Llagostera

37è 
Sant Antoni
15 Gener 2023

TORNEM  AMB  MÉS
F ORÇA  QUE  MA I !



AGRAÏMENTS DE LAAGRAÏMENTS DE LA
COMISSIÓCOMISSIÓ

DIUMENGE 15, 11:00H
Sortida de carrosses i
cavalls. Es recorreran
diferents carrers del
poble fins arribar a la
plaça Catalunya

Acompanyats de

DJ Degree

DIUMENGE 15, 9:30H
Concentració i

esmorzar pels genets
participants

Davant de 

Can Cassoles

DISSABTE 14, 18:30H
Missa solemne i entrega
de l'aigua beneïda a 
SANT ANTONI

Si en el moment de sortir els números no es presenten les
butlletes premiades es tornaran a rifar
En cas de mal temps la festa es podria traslladar al
Polivalent o fer-se un altre dia
Tots els participants es fan càrrec del comportament de la
seva muntura

DIUMENGE 15, 12:00H
Benedicció a la plaça Catalunya.

Tothom que vulgui podrà beneir
el seu animal de companyia

DIUMENGE 15, 12:30H
Epectacle de màgia a càrrec
d'Eduard Juanola 

DIUMENGE 15, 13:30H
SORTEIG dels premis

PROGRAMA DE LA FESTAPROGRAMA DE LA FESTA

AMB LA COL·LABORACIÓ DEAMB LA COL·LABORACIÓ DE

Després de saltar-nos dues edicions per culpa
de la COVID (les dels anys 2021 i 2022),

tornem amb la clara intenció de complir la
promesa feta de cel·lebrar la ja tradicional i
multitudinària Festa de Sant Antoni d'aquest

any 2023.
 

Ben segur que en aquest llarg període de
pandèmia tots hem perdut persones molt

estimades, o si més no gent molt coneguda i
propera. És una experiència col·lectiva molt

surrealista i d'una manera o altra segur que ens
ho agafem tot diferent des d'aleshores.

 
Malgrat tot, esperem que la 37a edició

d'aquesta bonica Festa recordi i millori altres
edicions viscudes.

 
Amb la clara intenció de que la disfruteu i la
feu vostre, us convidem a participar-hi com
sempre heu fet i fer-la millor amb la vostra
presencia pels carrers i plaça del poble.

 
Que per molts anys!

Calçats Llinàs
Impremta Nonell
Feca i forn de pa Sant Antoni
Casa rural Can Llorens
Casas Masgrau
Grup Vilanova
Centre veterinari Forcano
Pupil·latge i Ferrador de
cavalls Xavier Calderó
Escola dansaelena
La Croqueteria
Hípica Cavall de Mar
Restaurant El Passeig
Finques Galobardes
Lletera Campllong
Pastes Canigó
Can Madí
Vetàrea
Fleca i Pastisseria Arbusé
El Crostó de Pa
Egara Divisions Interiors
Llar del Pensionista
Mobles Mulà
Restaurant Cal Degollat
Restaurant Can Cassoles
Ramon Gurnés Renault
Robert Corominas EuroTaller
Prohigien Costa Brava
Perruqueria Tall i Moda
Celler Can Ramiro
Drogueria i Ferreteria Frigola
La Nova Barberia

Comercial Casals
Ferrador Xavier Casademont
Instal·lacions FEC
Marjolein Veterinària Equina
Nogué Assessors
Taller Mecànic J. Puig i Fills
Vernis & Taberner Equips
Bravi Piscines
Construccions Casas-Turon
Nàutica Casas
Fiolma Transport Excavacions
Castelló Martí 2008 Fusteria
Metàl·lica
Japic Petit Transports
Fusteria Roiba
Comercial Miquel-Valentí
Embotits i Carns J & V Miquel
Floristeria Cal-Ri
Taller Esteve Citroën
Taller Germans Restrudis
ELDORADO Outlet
Suinco
Farmàcia Joan Saurí Masgrau
Farmàcia Saurí
Gascons Carnissers
Grup Catalana Occident
Planxa i Pintura J. Miquel
Girofoc
Sayols Botiga Hípica
Bobinatges Francesc
Peixetaria Rosa
Llibreria Sureda
Mir Perruquers
Bar l'Enrenou
Bar el Centre
AFA Puig de les Cadiretes
AFA Lacustaria


