PROGRAMA

Óscar Sierra Gaona
Alcalde de la Llagosta
Queridos vecinos y vecinas,
Antes de que finalice el verano,
La Llagosta es el mejor destino
posible para acabar de disfrutar de
los últimos días calurosos del año.
Nuestra Fiesta Mayor, que muchos de nosotros esperamos
con entusiasmo, lleva el sello de todo un año de trabajo de
muchas personas, entidades y Ayuntamiento, a los que hay
que agradecer todo el trabajo realizado, y donde ponen todo
el cariño y esfuerzo para que todos y todas podamos disfrutar
de nuestra fiesta. Reconocida por nosotros como la mejor
fiesta de Catalunya.
Actos para grandes, medianos y pequeños, espacios de fiesta
y momentos de diversión. Volveremos a ver a esos amigos
que durante el año por falta de tiempo no hemos podido
coincidir con ellos y es ahí donde nuestra fiesta se convierte
en algo especial. Una Fiesta Mayor donde nos conocemos
todos y la disfrutamos conjuntamente como pueblo.
Conciertos, DJ’s, espectáculos, paella, deporte, pruebas,
diversión, agua, sangriada, Diada, ron, pasacalles, baile,
fuego, cultura, atracciones, tómbolas y cruasanes o churros
a altas horas de la madrugada, porque a esta Fiesta Mayor
no le falta de nada y, por eso, os invito a que participéis y
la disfrutéis.
Que todas y todos podamos disfrutar de la Fiesta
requiere además trabajar en comunidad. Este año
ponemos en marcha el protocolo de actuación contra
las agresiones sexistas, por una fiesta libre de actitudes
discriminatorias y vejatorias. Mi especial reconocimiento
a la labor de la entidad Veus de Dona, pionera y siempre
en guardia para luchar por la igualdad y contra la
discriminación. Por eso, para garantizar los derechos de
todos y todas, y disfrutar de la FIESTA MAYOR, contamos
contigo para que nuestra fiesta gane en calidad y altura.
Os invitamos a descubrir y vivir intensamente esta Fiesta
Mayor. ¿Estáis preparados?

Estimats veïns i veïnes,
Abans que finalitzi l’estiu, la Llagosta és la millor
destinació possible per acabar de gaudir dels últims
dies calorosos de l’any. La nostra Festa Major, que
molts de nosaltres esperem amb entusiasme, porta el
segell de tot un any de treball de moltes persones,
entitats i Ajuntament, als quals cal agrair tota la feina
feta, i on posen tot l’afecte i esforç perquè tots i totes
podem gaudir de la nostra festa. Reconeguda per
nosaltres com la millor festa de Catalunya.
Actes per a grans, mitjans i petits, espais de festa i
moments de diversió. Tornarem a veure a aquests
amics que durant l’any per falta de temps no hem
pogut coincidir amb ells i és aquí on la nostra festa es
converteix en alguna cosa especial. Una Festa Major
on ens coneixem tots i la gaudim conjuntament com
a poble.
Concerts, DJ, espectacles, paella, esport, proves,
diversió, aigua, sangriada, Diada, rom, cercaviles, ball,
foc, cultura, atraccions, tómboles i croissants o xurros
a altes hores de la matinada, perquè a aquesta Festa
Major no li falta de res i, per això, us convido a que
participeu i la gaudiu.
Que totes i tots puguem gaudir de la Festa requereix
a més treballar en comunitat. Aquest any, posem en
marxa el protocol d’actuació contra les agressions
sexistes, per una festa lliure d’actituds discriminatòries
i vexatòries. El meu especial reconeixement a la tasca
de l’entitat Veus de Dona, pionera i sempre en guàrdia
per lluitar per la igualtat i contra la discriminació. Per
això, per garantir els drets de tots i totes, i gaudir de
la FESTA MAJOR, comptem amb tu perquè la nostra
festa guanyi en qualitat i altura.
Us convidem a descobrir i viure intensament aquesta
Festa Major. Esteu preparats?

Mariano García Cividanes
Regidor de Cultura
Estamos a pocos días del inicio de nuestra Fiesta Mayor y,
como siempre, se ha puesto la mayor ilusión por parte de
todas las personas que han participado en la elaboración
del programa que ponemos en tu mano. Deseo que sea
una fiesta donde todos nos encontremos y podamos
disfrutar con nuestra familia y amigos de los actos que
encontrarás en él.
Destacar que este año ponemos a vuestra disposición una
aplicación para llevar siempre el programa en el móvil y consultar
los actos en cualquier momento con mayor comodidad.
La programación está pensada para que todas las edades
tengan su espacio y actividades, ya que no se entendería
de otra forma una Fiesta Mayor de todos.
Este año, se ha hecho un esfuerzo más para que tengamos la
mejor Fiesta Mayor posible incrementando las actividades
nocturnas para jóvenes y reforzando la seguridad, así
como en el resto de la programación con propuestas que
incrementan la calidad y diversidad de los actos.
Dar las gracias, un año más, a las entidades y a las personas
que en las diferentes comisiones han hecho posible esta
programación dedicando su tiempo. Asimismo a los
técnicos que ponen todo su interés e ilusión y a la Policía
Local y Protección Civil, que velan para que disfrutemos
de la fiesta en armonía
Animaros a participar en la fiesta y desearos una feliz Fiesta
Mayor a todos. ¡Qué disfrutes de nuestra Fiesta Mayor!
Un saludo cordial

Estem a pocs dies de l’inici de la nostra Festa Major i, com
sempre, s’ha posat la major il·lusió per part de totes les
persones que han participat en l’elaboració del programa
que posem a la teva mà. Desitjo que sigui una festa on
tots ens trobem i puguem gaudir amb la nostra família i
amics dels actes que trobaràs en ell.
Cal destacar que aquest any posem a la vostra disposició
una aplicació per dur sempre el programa al mòbil i
consultar els actes en qualsevol moment amb més
comoditat.
La programació està pensada perquè totes les edats
tinguin el seu espai i activitats, ja que no s’entendria d’una
altra manera una Festa Major de tots.
Aquest any, s’ha fet un esforç més perquè tinguem la
millor Festa Major possible incrementant les activitats
nocturnes per a joves i reforçant la seguretat, així com a la
resta de la programació amb propostes que incrementen
la qualitat i diversitat dels actes.
Donar les gràcies, un any més, a les entitats i les persones
que en les diferents comissions han fet possible aquesta
programació dedicant el seu temps. Així mateix als tècnics
que posen tot el seu interès i il·lusió i la Policia Local i Protecció
Civil, que vetllen perquè gaudim de la festa en harmonia.
Animeu-vos a participar en la festa i desitjar-vos una feliç
Festa Major a tots. Què gaudiu de la nostra Festa Major!
Una salutació cordial

#FMlaLlagosta2017

Dimecres 6 de setembre
10 a 13.30 h
16 a 20 h Donació de sang
Al Casal d’Avis
Organitza: Banc de Sang

Dijous 7 de setembre
22 h

Cercavila canalla
amb canó d’escuma
Lloc: inici a la plaça d’Antoni Baqué
Organitza: La Murga

Divendres 8 de setembre
17 h

Pubilleta i Hereu
Amb l’animació infantil del grup
Els Pepsicolen
Lloc: carrer de l’Estació

19.30 h

Inauguració Exposició
Intergeneracional d’Art
Lloc: Can Pelegrí

20 h

Cercavila
Amb els gegants i gegantons de la
Llagosta i entitats locals. Inclou la
prova Entre dos mons de l’Engreskada
(Volats i Saltats)

21 h

Pregó
amb l’Agrupación Cultural Galega
Alborada
Lloc: balcó Ajuntament

Divendres 8
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22 h

Espectacle d’humor
Amb Justo Gómez
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

22 h

Corre-tasques
Amenitzat per LOTOKOTÓ
Venda de tiquets a Can Pelegrí del 4 al
7 de setembre de 18 a 20 h
Preu: 12 euros
El consum de begudes alcohòliques
està reservat als majors de 18 anys
Organitza: Grup la Feria

23 h

Concerts de grups locals
Estrés, HcB – Bagaudas, The Happy
Funeral i RAR
Lloc: Espai la Markesina - Parc Popular

23 h

Rotonda Murga
Lloc: cruïlla de l’avinguda del Primer
de Maig amb el carrer de l’Estació
Organitza: La Murga

23.30 a 5 h Disco amb VIP’s KILLING THE
SUMMER 2017
La millor música electrònica del
moment, tech-house, techno, house,
dubstep i drum’n bass
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
Organitza: Associació de DJ’s de la
Llagosta VIP’s
24 h

Ball de nit
Amb l’orquestra Swing Latino
Lloc: carrer de l’Estació
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Dissabte 9 de setembre
10 a 15 h

Torneig de Dòmino de Festa Major
Lloc: Bar El Parque
Organitza: Entidad Dominó la Llagosta

12 h

Espectacle familiar
Amb el Llop Ferotge de la
Cia. Príncep Totilau
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

14.30 h

Paella
Lloc: Parc Popular
Organitza: La Murga

17 h

Frozen scenes
Convocatòria de les colles a la
plaça de la Concòrdia a les 15.30 h
Lloc: Parc Popular
L’Engreskada (Volats i Saltats)

17.30

Campionat de futbolí
per parelles
A les 17.30 h, per a infants, i,
a les 19 h, per a adults
Lloc: plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista de la
Llagosta

18 h

Ballada de sardanes
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Agrupació Sardanista de la
Llagosta

20 h

Festival Festa Major La Room
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Organitza: La Room

Recomanacions
per al correfoc
Dissabte 9 de setembre 21.30 h
Per als participants
· Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues
i pantalons llargs.
· Portar un barret amb ales que cobreixi el cap i tapar-se el
clatell amb un mocador de cotó.
· Protegir-se els ulls.
· Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc...).
·Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls
de les explosions pirotècniques.
· No demanar aigua als veïns.
· Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de
sanitat.
· Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars,
havent d’utilitzar únicament els preparats pels
organitzadors.
· Respectar les figures de foc, els seus portadors i els
músics.
· Adoptar una actitud correcta amb els diables i no
obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
· Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
· Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc
i dels punts d’assistencia sanitària.
· En el cas de patir cremades, dirigir-se immediatament
als punts d’assistencia sanitària.
· En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
Per als veïns i comerciants
· Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
· Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en
disposin.
· Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb
cartrons gruixuts.
· Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
· No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc
per la perillositat que representa.
· Desconnectar tot tipus d’alarmes.
· Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar
els pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc.

Dissabte 9
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21.30 h

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

22 h

Red Dance
Vine a ballar amb els Volats un just
dance. Ho pots fer com a públic
sense inscripció o com a exhibició amb
inscripció prèvia. Informació:
volats.engrescada@gmail.com
Lloc: plaça de la Sardana
Organitza: Volats

22 h

Concert grup Sevillania
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

22.30 h

Concert rociero amb Requiebros
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

Dissabte 9
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Espai de Concerts – Centre Cultural
23 h

Psychopic swamp
rock sureño, blues,...

00.30 h Versión Imposible

De 3 a 5 h Música amb DJ’s
23.30 h

Disco amb VIP’s - RETRO PARTY 90’s
(VOL. 2)
Tribut a les millors sales i discoteques dels 90
Lloc: Espai la Markesina – Parc Popular
Organitza: Ass. de DJ’s de la Llagosta VIP’s
Col·labora: La Faktoria (Espai Lúdic)

00.30 h

Ball de nit
Amb l’orquestra Cadillac
Lloc: carrer de l’Estació

1h

26a Sangriada popular
Repartiment gratuït de sangria només
per a majors d’edat. Amenitzat amb
música en viu des de les 24 fins a les 3 h
Lloc: Primer de Maig amb c. de l’Estació
Organitza: Sangrinaris, amb la col·laboració
de Associació de DJ’s de la Llagosta VIP’s
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Diumenge 10 de setembre
10 h

Campionat de Dòmino
Lloc: plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista de la Llagosta

11 h

Jocs de Protecció Civil
Ajuda a que no s’aturi. Activitat solidària
amb la reanimació cardiopulmonar (RCP)
Lloc: avinguda del Primer de Maig
Organitza: Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de la Llagosta

11.30 h

Demostracions d’Arts Marcials,
Zumba i TCB
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Escola Club Okinawa Team

12 h

Diada infantil
Amb inflables, tallers i altres
Lloc: carrer de l’Estació
Organitza: La Murga

12 h

Free style
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
Organitza: Volats

16 h

Tienes + cuento k calleja
Lloc: plaça de la Sardana
L’Engreskada (Volats i Saltats)

17 h

Taller, berenar i concurs familiar
de futbolí
Lloc: passeig de l’avinguda de l’Onze
de Setembre
Organitza: Esplai Dijoc

Diumenge 10
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17 h

Ball del fanalet
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Agrupació de Jubilats i
Pensionistes

18 h

Concurs de truites
Lloc: carrer de l’Estació
Organitza: La Murga

18 h

Tasta’m & salta – concurs de pintxos
Rua popular pels bars que participen al
concurs. Venda de tiquets al local de
Saltats, al carrer de Sant Pau, 25, del 4
al 7 de setembre de 17 a 21 h.
Preu: adults 12 € (6 consumicions + 6
pintxos + 1 mocador + 1 xiulet)
Preu infants: 6 € (3 consumicions + 3
pintxos + 1 xiulet)
El consum de begudes alcohòliques
està reservat als major de 18 anys
Lloc: sortida des de la pl. d’Antoni Baqué
Organitza: Saltats

19 h

Cabaret de circ
Lloc: passeig de l’avinguda de l’Onze de
Setembre

20 h

Exhibició de ball
Amb la participació de parelles de
balls estàndards campions d’Espanya,
finalista al Campionat del món i balls
llatins, 3er del Campionat d’Espanya
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Organitza: La Llagosta Club de Ball

Diumenge 10
22.30 h
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Concert
Amb Big Mama Montse Band
Lloc: plaça d’Antoni Baqué

Espai de Concerts – Centre Cultural
23 h

All Star Karaoke
Vine a cantar amb música en viu

1h
3h

Bri, bri, bli, bli (Tribut Extremoduro)
Música DJ’s - Barraka Rock

23.30 h

Electrònic Flúor Party
La festa de les llums amb el millor so
techno i trance amb barretes
fluorescents
Lloc: Espai la Markesina – Parc Popular
Organitza: Associació de DJ’s de la
Llagosta VIP’s
Col·labora: La Faktoria (Espai Lúdic)

24 h

Ball de nit
Amb l’orquestra Conexión
Lloc: carrer de l’Estació
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Dilluns 11 de setembre
De 10 a 21 h
6è Ral·li Fotogràfic Festa Major 2017
Inscripcions de l’1 al 7 de setembre a l’OAC i a Can
Pelegrí. També de l’1 al 10 de setembre a l’e-mail
llagosta@gegants.cat, i el mateix dia 11 de Setembre,
de 10 a 10.30 h a l’Ajuntament.
Veredicte i entrega de premis: 15 de setembre a les 19 h
a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Organitzen: Foto-Club la Llagosta i Colla Gegantera
11 h

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

11.45 h

Hissada de bandera
Lloc: davant Ajuntament

12 h

29è Homenatge a Catalunya
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Grup Ball de Gitanes

12 h

Animació i Escuma
Amb Jordi Callau
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural

Dilluns 11
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12 h

Murga tapa
Lloc: cruïlla de l’avinguda del Primer
de Maig amb el carrer de l’Estació
Organitza: La Murga, amb la col·laboració
dels establiments Donde el Pepe, Vostra
Vite, Maverick i Gio

14 h

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

18 h

Exhibició de judo i karate
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Associació Esportiva KarateJudo la Llagosta

19 h

Panoch The End
Lloc: carrer de les Escoles
L’Engreskada (Volats i Saltats)

19.30 h

Havaneres i rom cremat
Amb el grup Havana Xica
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Col·labora: La Murga

22 h

Castell de focs
Lloc: al costat de la fira

VOLS ANUNCIAR-TE
al La Llagosta?
és la teva publicació!

6.500

exemplars
mensuals

trinitat@gpl.cat • 654 368 974 • www.gpl.cat

Dilluns 11
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22.30 h

Veredicte final de l’Engreskada
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural

23 h

Espectacle fi de festa
Espectacle d’humor amb Agustín
Jiménez i Luis Larrodera, presentat per
Mariona Bosch
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural

ACTIVITATS PERMANENTS
14è Exposició Intergeneracional d’Art
Organitzada per diversos artistes de totes les edats
de la Llagosta, inclosos els alumnes d’Art del Casal
d’Avis i obres d’artistes convidats d’altres poblacions
Del 8 al 23 de setembre. Horari de Can Pelegrí
Lloc: Can Pelegrí
Col·labora: Susana Iglesias
17è Concurs Estatal de Fotografia
El dia 7 de setembre a les 19 h es fallarà i es lliuraran
els premis del concurs. Exposició de les obres
participants del 12 de setembre al 15 d’octubre al
Centre Cultural, de dilluns a divendres de 17 a 20 h
Organitza: Foto-Club la Llagosta

PROGRAMA DE BUTXACA
En aquestes 4 pàgines tens tota la programació
Treu-les d’aquest programa i porta-les a la butxaca
Dimecres 6 de setembre
10 a 13.30 h
16 a 20 h
Donació de sang
Al Casal d’Avis

Dijous 7 de setembre
22 h

Cercavila canalla
amb canó d’escuma
Lloc: inici a la plaça d’Antoni Baqué

Divendres 8 de setembre
17 h
19.30 h
20 h
21 h
22 h
22 h
23 h
23 h
23.30 a 5 h
24 h

Pubilleta i Hereu
Amb l’animació infantil del grup
Els Pepsicolen
Inauguració Exposició Intergeneracional
d’Art
Lloc: Can Pelegrí
Cercavila
Inclou la prova Entre dos mons de l’Engreskada
Pregó
amb l’Agrupación Cultural Galega Alborada
Lloc: balcó Ajuntament
Espectacle d’humor
Amb Justo Gómez
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Corre-tasques
Concerts de grups locals
Estrés, HcB – Bagaudas, The Happy Funeral i RAR
Lloc: Espai la Markesina - Parc Popular
Rotonda Murga
Lloc: cruïlla de l’avinguda del Primer
de Maig amb el carrer de l’Estació
Disco amb VIP’s KILLING THE
SUMMER 2017
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
Ball de nit
Amb l’orquestra Swing Latino
Lloc: carrer de l’Estació

Dissabte 9 de setembre
10 a 15 h
12 h
14.30 h
17 h
17.30 h
18 h
20 h
21.30 h
22 h
22 h
22.30 h

Torneig de Dòmino de Festa Major
Lloc: Bar El Parque
Espectacle familiar
Amb el Llop Ferotge de la Cia. Príncep Totilau
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Paella
Lloc: Parc Popular
Frozen scenes (L’Engreskada)
Lloc: Parc Popular
Campionat de futbolí per parelles
17.30 h infants i 19 h adults
Lloc: Plaça de Pere IV
Ballada de sardanes
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Festival Festa Major La Room
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Correfoc
Sortida: carrer de l’Estació amb carrer de Caldes
Red Dance
Lloc: plaça de la Sardana
Concert grup Sevillania
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Concert rociero amb Requiebros
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Espai de Concerts – Centre Cultural

23 h
00.30 h
De 3 a 5 h

Psychopic swamp rock sureño, blues,...
Versión imposible
Música amb DJ’s

23.30 h

Disco amb VIP’s - RETRO PARTY 90’s (VOL. 2)
Tribut a les millors sales i discoteques dels 90
Lloc: Espai la Markesina – Parc Popular

00.30 h

Ball de nit
Amb l’orquestra Cadillac
Lloc: carrer de l’Estació

1h

26a Sangriada popular
Repartiment gratuït de sangria només
per a majors d’edat
Lloc: Primer de Maig amb c. de l’Estació

Diumenge 10 de setembre
10 h
11 h
11.30 h
12 h
12 h
16 h
17 h
17 h
18 h
18 h
19 h
20 h
22.30 h

Campionat de Dòmino
Lloc: Plaça de Pere IV
Jocs de Protecció Civil
Lloc: avinguda del Primer de Maig
Demostracions d’Arts Marcials,
Zumba i TCB
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Diada infantil
Amb inflables, tallers i altres
Lloc: carrer de l’Estació
Free style
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
Tienes + cuento k calleja (L’Engreskada)
Lloc: plaça de la Sardana
Taller, berenar i concurs familiar de futbolí
Lloc: passeig de l’av. de l’Onze de Setembre
Ball del fanalet
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Concurs de truites
Lloc: carrer de l’Estació
Tasta’m & salta – concurs de pintxos
Lloc: sortida des de la pl. d’Antoni Baqué
Cabaret de circ
Lloc: passeig de l’av. de l’Onze de Setembre
Exhibició de ball
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Concert
Amb Big Mama Montse Band
Espai de Concerts – Centre Cultural

23 h
1h
3h
23.30 h

All Star Karaoke
Bri, bri, bli, bli (Tribut Extremoduro)
Música DJ’s - Barraka Rock
Electrònic Flúor Party

La festa de les llums amb el millor so
techno i trance amb barretes
fluorescents
Lloc: Espai la Markesina – Parc Popular
24 h

Ball de nit
Amb l’orquestra Conexión
Lloc: carrer de l’Estació

Dilluns 11 de setembre
10 a 21 h
11 h
11.45 h
12 h
12 h
12 h
14 h
18 h
19 h
19.30 h
22 h
22.30 h
23 h

6è Ral·li fotogràfic Festa Major 2017
Lloc: tot el municipi
Cercavila familiar gegant
Sortida: Centre Cultural
Hissada de bandera
Lloc: davant Ajuntament
29è Homenatge a Catalunya
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Animació i Escuma
Amb Jordi Callau
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
Murga tapa
Lloc: cruïlla de l’avinguda del Primer
de Maig amb el carrer de l’Estació
Homenatge a la gent gran
Lloc: Centre Cultural
Exhibició de judo i karate
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Panoch The End (L’Engreskada)
Lloc: carrer de les Escoles
Havaneres i rom cremat
Amb el grup Havana Xica
Lloc: plaça d’Antoni Baqué
Castell de focs
Lloc: al costat de la fira
Veredicte final de l’Engreskada
Lloc: Espai de concerts – Centre Cultural
Espectacle fi de festa
Espectacle d’humor amb Agustín
Jiménez i Luis Larrodera, presentat per
Mariona Bosch
Lloc: Espai de Concerts – Centre Cultural
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ACTIVITATS ESPORTIVES
Dissabte 9 de setembre
A les 12 h
Festival de patinatge artístic Festa Major
Organitza: Club Patí la Llagosta
Pista pati Escola Joan Maragall
D’11 a 13 h i de 16 a 20 h
III Torneig Mero Alonso
Poliesportiu Antonio García Robledo
Organitza: Handbol Club Vallag
Partits del FS Unión Llagostense
A les 11 h
FS Unión Llagostense
A les 12 h
FS Unión Llagostense
A les 13 h
FS Unión Llagostense
A les 16 h
FS Unión Llagostense
A les 17 h
FS Unión Llagostense
A les 18 h
FS Unión Llagostense
Organitza: FS Unión Llagostense
Al CEM El Turó

(infantil B)
(infantil A)
(cadet)
(sènior B)
(juvenil)
(sènior A)

A les 18 h
Trofeu Festa Major
Organitza: Club Deportivo Viejas Glorias
Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

Des de GPL volem agrair als comerciants i al
Mercat de la Llagosta tot l’esforç que fan, any rere
any, perquè aquest programa sigui possible.
De tot cor, gràcies!

Agraïments especials:

Joan Farre Advocats - MAC Mobles, MAC Descans - Llibreria Casas
- Farmacia Carreras - Villaronga Perruquers S.C.P. - Fincas Ibañez Central Optica La Llagosta - Lubarsa Rehabilitacions - Fa Joc - Lluch
Garcia Perruqueria - Llagotel Sak Restaurant - Club Esportiu Fabregat
S.L. - Talleres Lemans S.C.P. - La Perpetuenca S.C.C.L. - Assessoria La
Llagosta S.L. - Carpinteria Morales S.L. - Gemma San Juan - Merceria
Paquita - Clinica Veterinaria Quisso - Niu Blau - Centre d’Idiomes i
Musica - Farmacia Botet Nadal - Fersasi Asesoria - Seguros Bilbao Mistic - Clinica Dental La Llagosta - Lender Instal·lacions - Salvador
Villaronga Coll - Raul Lopez Canaleta - El Mon De Myriam - Forn
Ribas - Presta Servi - Van&Go Perruquers - Bvg Advocats S.C.P. - Bar
Avenida - Gerardo Martinez Cabruja - Mapfre La Llagosta - Clinica
Dental Dr. Erick - Autoescola Cruz S.C.P. - Cerveceria Font Del Pi S.A.
- Ca La Dona Restaurant - Automobils Molto - Laia Riera Villar - St.
Carsem S.C.C.L. - Assessoria Matas - Propaher Instalaciones - Metal
3 S.L. - Grupo Diper 2006 S.L. - Mercado Municipal La Llagosta - Jun
Xie - Servinet Valles S.L. - Viatja Mes Que Mai, S.L. - Aluas Aluminio
- Menphis - La Botiga - Punt Fresc - Solo Cuadro.Com - La Familia
Restaurant - Autotronic - La Costurera - Bicicletas Gonzalvo - Luis
Duran. Ceter - Clinica Dental Mari Carmen Valero - Kid’s Mollet
- Bacoled - Aluminis Can Cuyas - Racing 64 - El Turo - Coinsa
Construccions - Recambios Elite - Premium Cofee - El Boliche
Restaurant - Estetica Ana - Ideo.Mj - Assessoria Marti - Casa Juanita
- Flb Telecomunicacions - Paigo Extintors
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En agraïment a la vostra participació i
treball a la Festa Major 2017
Entitats col·laboradores
Agrupación Cultural Galega Alborada de La Llagosta Agrupació de Jubilats i Pensionistes de la Llagosta - Agrupació
Sardanista la Llagosta - Asociación Rociera Andaluza de
La Llagosta - Associació DJ’s la Llagosta VIP’s - Associació
Esportiva Karate Judo la Llagosta - Casa de Andalucía - CD
Viejas Glorias - CEM El Turó - Club Esplai Dijoc - Club Patí la
Llagosta - Colla Gegantera de la Llagosta - Entidad Dominó
La Llagosta - Escola de dansa La Room - FS Unión Llagostense
- Grup de Ball de Gitanes de la Llagosta - Grup de Percussió
LOTOKOTÓ - Grup La Feria - Grup la Murga - HC Vallag l’Engreskada - La Llagosta Brava - La Llagosta Club de Ball Les Llagostes de l’Avern - Okinawa Team - Peña Madridista Saltats - Sangrinaris la Llagosta - Volats

Agraïments especials:
Policia local - Brigada Municipal - Protecció Civil - Foto Club
la Llagosta - Comissió Cultura de Festa Major - Comissió Jove
de Festa Major - Departament Comunicació de l’Ajuntament Don Simón - Banc de Sang

BONA FESTA MAJOR!
Segueix la festa a les xarxes socials
amb l’etiqueta #FMlaLlagosta2017

