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L’humorista Pep 
Plaza actuarà en 
l’espectacle de 
cloenda de la festa

La Festa Major començarà di-
vendres amb la cercavila que 
amenitzaran el grup Lotokotó 
i els gegants de la Llagosta i 

litzarà dilluns amb el Castell 

pectacle que protagonitzaran 

Jordi Quimera.

paran durant els quatre dies. 
En aquesta ocasió, es troba-
rà a faltar als membres de la 

organitzar cap activitat per 
la Covid-19. Totes les activi-
tats de la Festa Major tindran 

guretat.

Rua-tokada

gosta el grup ucraïnès Colors 

de les Jornades Internacionals 

Baqué.
El grup Lotokotó oferirà diven-
dres una rua-tokada per di-
versos indrets de la població. 

Els balls de nit es transfor-
maran en aquesta ocasió en 

podrà gaudir amb les orques-

Tropikana. 
El Foto-Club La Llagosta i la 
Colla Gegantera organitzaran 
dissabte el novè Ral·li Foto-

mino. També farà un torneig 

de la Llagosta. 
La Festa Major comptarà tam-
bé amb diferents activitats in-

Torna la Festa Major de la Llagosta, 
però amb restriccions per la Covid-19
La Llagosta recupera aquest mes de setembre la Festa 
Major després que l’any passat la pandèmia de la Covid-19 
va obligar a suspendre la Festa Gran de la nostra localitat. 
Hi haurà menys activitats, però tothom podrà gaudir de la 
programació que han preparat l’Ajuntament de la Llagosta i 
les entitats locals. No serà una Festa Major com les d’abans, 
ja que hi haurà restriccions per evitar la propagació de la 
Covid-19. Caldrà esperar, doncs, per gaudir d’una Festa Major 
amb normalitat. Mentrestant s’haurà d’actuar amb la màxima 
responsabilitat possible per evitar contagis.

passejada familiar gegant, dos 

ni Baqué, el cabaret de circ a 

del Centre Cultural.

Homenatge a Catalunya

El Grup de Ball de Gitanes 
organitzarà dissabte el 32è 

Room  oferirà el seu Festival 
de Festa Major i la Casa de 

del Centre Cultural. 

El grup Versión Imposible serà 

de concerts del Centre Cultu-

paldi protagonitzaran el con-
cert tribut a Fito & Fitipaldis. 

dels 70 i temes actuals. Els 
tres concerts començaran a 

per la Generalitat per evitar la 
propagació de la Covid-19.

a la plaça de la Concòrdia una 

llirà el concert de Maricel, 
mentre que La Llagosta Club 

menc. 

veniments Culturals.

també se sumen a la Festa 
Major amb diferents competi-

Karate-Judo La Llagosta. - 
Juanjo Cintas

Una imatge de la Festa Major de 2019.
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El concert estrella de la Fes-
ta Major de la Llagosta estarà 
protagonitzat pel grup Versión 
Imposible. El grup de versions 
de pop rock pujarà dissabte a 

cat en altres edicions de la 
Festa Major. En la darrera, la 

cinc grans músics en rigorós 

rents artistes de totes les èpo-

Dalton Bang

situat davant del Centre Cultu-
plaça de la Concòrdia acolli-

Versión Imposible actuarà
dissabte a l’Espai de concerts

organitzada per Ràdio La Lla-

Cintas

Versión Imposible.

La nit de diumenge, a les 

acollirà un tribut a Fito & Fi-

banda formada el 2009, com-
posta per sis músics. És un 

grup de procedència catalana 

Es dedica a fer tributs a Fito & 
Fitipaldis. Versiona a un dels 

Tribut a Fito & Fitipaldis
amb Fitos y el Fitipaldi 

Fitos y el Fitipaldi. Foto: JO.ILLERA

En les actuacions i concerts 
previstos durant la Festa Ma-

zona delimitada amb control 

ganització proporcionarà gel 

nint la distància entre cadires. 

reta i no es podrà ni  menjar ni 
beure. 

caldrà seguir les indicacions de 

vacunar-se contra la Covid-19 

la Llagosta. Les persones inte-
ressades es podran adreçar a 

de setembre entre les 10 i les 

cita prèvia. - J. Cintas

Mesures de control per evitar 
la propagació de la Covid-19

lloc dissabte a partir de les 18 

qué, comptarà amb el Grup de 
Ball de Gitanes, la Colla Ge-

Homenatge a 
Catalunya
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Lotokotó està decidit a animar 
els carrers de la nostra locali-
tat durant la festivitat. El grup 
espera amb impaciència la 
nova activitat que proposa, la 

El recorregut

musical pels carrers de la nos-
tra localitat des de la rotonda 

Miquel i, després de completar 

pai Jove, que està situat just 
davant del Centre Cultural.
“Volem acompanyar a tota 
la gent que puguem amb la 
nostra música tradicional, 

tot i que també presentarem 
alguna novetat del nostre 
repertori”
renzo, membre de Lotokotó. 

“acaba-

El grup Lotokotó proposa una 
rua-tokada per a divendres

rem la nostra actuació just 
davant del Centre Cultural 
en una cercavila que durarà 
una mica més d’una hora”. - 

de la Llagosta va instal·lar du-
rant la Festa Major de 2019 es-
devindrà en aquesta ocasió en 

a més de fer una tasca de pre-
venció i aconseguir una Festa 
Major lliure de masclismes, 
també es treballarà en la pre-

biques.

L’estand informatiu

ció amb el de Vic, al costat de 

adreçar-se qualsevol persona 
que vulgui informació i també 
aquells ciutadans o ciutadanes 

també es donarà informació 
sobre diferents serveis muni-

També es treballarà per prevenir agressions LGTBIfòbiques

La Festa Major comptarà
amb un Punt Lila i Multicolor

professional per fer atenció. 
La seva principal funció serà 
la prevenció, convidant a joves 

i a adults a ser respectuosos 

lència masclista és el 900 900 
120. - Xavi Herrero

El Punt Lila de l’any 2019.

Actuació de Lotokotó durant la Festa Major.
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lebrarà la novena edició del 

ra de la Llagosta i el Foto-Club 
La Llagosta i tindrà lloc dis-
sabte entre les 10 i les 20.30 

redicte i farà el lliurament dels 
premis el 17 de setembre a les 

tament. - J.C.

La Colla Gegantera i el Foto-Club 
organitzen el novè Ral·li

ran activitats amb motiu de la 
Festa Major. La majoria tindran 

de parèntesi, organitzarà una 
nova edició del Torneig Mero 

també se sumarà a la progra-
mació de la Festa Major de 
2021 amb el Torneig de Festa 

La Festa Major també
tindrà activitats esportives

Exhibició de l’AE Karate-Judo de la Festa Major del 2019.

sociació Esportiva Karate-Judo 
tivitat tindrà lloc dilluns a les 

Baqué. - J. Cintas

Els gegants i el Foto-Club col·laboren en aquesta activitat. 

Les activitats infantils també 
tindran el seu espai al pro-

fantil.

sejada familiar gegant amb 
cercavila i plantada de ge-
gants que organitzarà la Colla 

liar Que peti la plaça, a càrrec 

seu tradicional festival de Fes-
ta Major amb actuacions dels 
alumnes de totes les edats.

rà un altre espectacle familiar 

de retruc portarà el seu espec-
tacle Kei Kei. 

cabaret de circ, que es desen-

La programació contempla
diferents activitats infantils

la seva animació i el seu canó 

Iglesias, tindrà lloc la dissetena 

pament municipal. La inaugu-
ració està prevista per al dia 8 

Dissetena Exposició
Intergeneracional d’Art

versos artistes de la Llagosta 
de totes les edats, inclosos els 

la nostra localitat. També es 

cions. - J.C.
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concerts del Centre Cultural 
dilluns a partir de les 22.30 sentat per Joan Gimeno.

diversos programes de televi-
sió, sobretot a TV3, va estrenar 

Pep Plaza. Justo Gómez.

famosos com Guardiola, Boris 

La Festa Major comptarà amb 

El que protagonitzarà dissab-
te Justo Gómez a partir de les 

diferents programes de Canal 

Orquestres

La Festa Major comptarà en 
aquesta ocasió amb tres or-

al pati del Joan Maragall. En 

actuacions començaran a les 
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la Llagosta?
La Festa Major és la festa gran del 
poble, és la major festa que podem 

els dies grans en els quals tots els 

sentit de pertinença a la Llagosta.  

I per a vostè?

a conversar amb els amics i sortir al 

per reunir-nos entre amics, familiars 
i durant uns dies de festivitat. Com a 
regidor, aquests dies posem en valor 

Quin és el seu primer record?
El meu primer record va ser quan tenia 

i el meu pare ens portava a veure 
les actuacions. En aquell temps, 
les activitats eren de pagament. Hi 

muntatge amb carpes. 

La clau de la Festa Major és la seva 
gent, la Festa Major la fa la gent. 

la Festa Major de la Llagosta està 
ubicada en emplaçaments que tenen 
molta continuïtat. Tu pots entrar a 
la Festa Major de la Llagosta per la 

la festivitat. Quan acabes el carrer,  

poblacions, els emplaçaments estan 

disposició és continua.

Com es coordina?  

elaborar el programa, conjuntament 
amb les comissions de la festivitat 
amb entitats i la ciutadania, toca fer-

persones que vetllen per la seguretat, 

persones que es contracten per a la 

la instauració de la democràcia, els 
diferents equips de govern locals van 

pagar. Llavors va ser un canvi radical. 

i es costejava amb els impostos de 

la seva cultura o activitat popular, que 

la tendència de la societat. 

Per exemple?

és diferent i el teatre ja no el portem 

Major és una activitat viva, que canvia 

de la ciutadania. 

també estem els regidors i regidores 
perquè tot estigui perfecte. Tot 

Major.  

Quin pes tenen les entitats?
Les entitats tenen un pes molt 

unes activitats, que acostuma a ser, 

de les entitats, que aporten les seves 
idees i projectes per dinamitzar la 

més participants a les activitats. Tot 

Ha estat un any complicat.

pogut fer la tradicional comissió de la 

tenien dubtes, com és normal. Fins i 

és complir el programa de la Festa 
Major que proposem, però entenem 

situació epidemiològica. Estarem 
molt pendents de les mesures del 

Des de fa molts mesos l’Ajuntament ha 
treballat intensament per recuperar la Festa 
Major, tot i l’afectació de la Covid-19. Mariano 
García, regidor d’Actes Populars i Tradicions, 
ha participat en les reunions amb les entitats 
i els tècnics de l’Ajuntament per fer possible 
la celebració de la festivitat. 

Mariano García

“Estarem molt 
pendents de les 
mesures del Procicat 
en cada moment”



Divendres 10 de setembreDivendres 10 de setembre

20 h Cercavila d’animació
Amb Lotokotó i els gegants de 
la Llagosta
Inici carrer de l’Estació amb   
Primer de Maig 

21 h Pregó 
Plaça d’Antoni Baqué

22 h Jornades internacionals   
folklòriques 
Amb el grup Colors of    
Transcarpathias d’Ucraïna
Plaça d’Antoni Baqué

22 h Rua-Tokada amb Lotokotó
Sortida Restaurant
Los Candiles

22 h Actuació de l’orquestra   
Aquarium
Pati Joan Maragall

22.30 h Concert Dalton Bang
Hits dels 70 i temes actuals
Espai de concerts Centre   
Cultural

    

Dissabte 11 de setembreDissabte 11 de setembre

De 10 h a 20.30 h

Llagosta
Organitzen: Foto-Club La   
Llagosta i Colla Gegantera   
de la Llagosta

10 h Torneig de futbolí infantil   
i sènior
Plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista 
de La Llagosta

10 h Torneig de dòmino de   
Festa Major
Bar El Parque
Organitza: Entidad Dominó   
La Llagosta

11 h Passejada familiar gegant
Cercavila i plantada de   
gegants
Organitza: Colla Gegantera   
de la Llagosta

11.55 h Hissada de bandera
Plaça d’Antoni Baqué

12.30 h Espectacle familiar
Que peti la plaça
Companyia Xip Xap
Plaça d’Antoni Baqué

18 h 32è Homenatge a    
Catalunya 
Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Grup de Ball de   
Gitanes de la Llagosta

19.30 h Festival Festa Major La Room
Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: La Room

20 h Diada Flamenca
Espai de concerts    
Centre Cultural
Organitza: Casa de    
Andalucía

22 h Espectacle d’humor 
amb Justo Gómez
Plaça d’Antoni Baqué        

22 h Actuació de l’orquestra   
Swing Latino
Pati Joan Maragall

22.30 h Concert de versions   
pop rock     
Versión Imposible
Espai de concerts 
Centre Cultural

Diumenge 12 de setembreDiumenge 12 de setembre

10 h Torneig de dòmino
13 h Lliurament de premis

Plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista 
de La Llagosta

12 h Espectacle familiar 
Kei Kei
Companyia Toc de retruc
Plaça d’Antoni Baqué

17 h 100.4 Tardeo In Session
Sessió en directe de DJ Peris   
B2B i DJ Juanma Pérez
Plaça de la Concòrdia
Organitza: Ràdio la Llagosta 
100.4 in Session

18 h Concert amb el    
grup Temps de música
Espectacle Maricel en   
temps de música 
Plaça d’Antoni Baqué

20 h Cabaret de circ 
Avinguda de l’11 de    
Setembre

20 h  Exhibició de balls de saló
Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Club de Ball
la Llagosta

22 h 

vida
A càrrec del grup    

Plaça d’Antoni Baqué

22 h Actuació de l’orquestra   
Tropikana 
Pati Joan Maragall

22.30 h Concert grup tribut
Amb el grup Fitos y el   
Fitipaldi
Espai de concerts 
Centre Cultural

Dilluns 13 de setembreDilluns 13 de setembre

12 h Animació i escuma 
Amb Jordi Callau 
Espai de concerts 
Centre Cultural

20 h Havaneres
Son de l’Havana
Plaça d’Antoni Baqué

22 h Castell de focs 
Carrer del Montseny, al   

22.30 h 
Amb Pep Plaza i la màgia   
de Jordi Quimera. 
Presentat per Joan Gimeno 
Espai de concerts 
Centre Cultural

Pots consultar i seguir tota la 

programació i les possibles 

registrar al web

www.llagosta.cat/fm
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videoconferència per tractar 
sobre diversos projectes fe-
rroviaris que afecten a la nos-

directora de Rodalies de Ca-

la cap de suport en Relacions 

Els responsables municipals 
van demanar informació so-
bre com podria ser la futura 

estació intermodal de la Lla-

ve.
També es van sol·licitar a Ro-
dalies Renfe alternatives per 

de particulars que vénen a la 
Llagosta per agafar els trens 

tament de la Llagosta també 
van plantejar la seva opció 

per la R8 com a alternativa al 
desdoblament. “Rodalies ens 
ha dit que estudiaran aques-
ta possibilitat, que compta 
amb el suport de diferents 
ajuntaments de la zona”, va 

L’Ajuntament es reuneix amb 
Rodalies de Catalunya

ta C-33. El peatge de la Lla-

amb compte perquè durant 
un temps les estructures del 
peatge encara no seran retira-
des. La Generalitat recomana 
circular a 30 quilòmetres per 

La C-33 és gratuïta
des de l’1 de setembre

aquestes estructures per evitar 
accidents.

es pot circular de forma gra-

es mantenen són els túnels del 

Terrassa i Manresa. - Juanjo 
Cintas

La ministra de Transports, 

intermodal de la Llagosta es 
“Estem deci-

dits a potenciar la quota de 
transport ferroviari de mer-
caderies com a eix vertebra-
dor de les cadenes logísti-
ques multimodals. Anem a 
licitar aquest any per més 
de 80 milions d’euros la ter-
minal intermodal de la Lla-
gosta”

la ministra: “Aquest any es 
farà la licitació i creiem que 
s’executarà com més aviat 
millor perquè és un projecte 
estratègic i el govern espa-
nyol no vol perdre el temps 

en executar aquests projec-

com un govern posava 80 

Més de 80 milions per a l’estació 
intermodal de la Llagosta 

mi lions d’euros directament 
per desenvolupar l’estació”. 

Part dels terrenys de la futura estació intermodal.

Zacaries Egea, regidor con-

va tenir lloc el 2 de setembre 

Josep. Egea va ser durant molts 

al govern i Zacaries Egea va 

tadana. Egea, que va ser també 

tar vinculat a diferents entitats 

darreres aparicions públiques 

Mor Zacaries Egea, exregidor 
convergent a la Llagosta

El llagostenc Marc Ruiz va ser 
escollit el 10 de juliol nou pri-
mer secretari de la Joventut 

escollida durant la celebració 

tiva sortint i es va escollir per 
unanimitat a Marc Ruiz com a 

presentar la resta de persones 

Robles, com a membre nat per 

Marc Ruiz, escollit primer
secretari comarcal de la JSC

gosta va aprovar el 29 de juliol 

ma en defensa de la sanitat pú-

Blanca. El document reclama 
als responsables del Govern 
de la Generalitat que entomin 
amb caràcter urgent i priori-

servei imprescindible per a la 
població i per al sosteniment i 

nitari públic, universal i de qua-

atributs que li donen sentit i la 
participació efectiva de la po-

tica sanitària en tots els nivells 
i instàncies. 
Entre altres aspectes, se sol·lici-

i Consultoris locals,  la recupe-
ració de les visites presencials 
a criteri de pacient i destinar 

ria. - J. Cintas

El Ple dóna 
suport a l’Atenció 
Primària

Marc Ruiz, al centre, en primer pla. 

de la qual era tresorer. - J.C.
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bronze aconseguida amb la 

agrair les mostres de suport 
rebudes pels veïns i veïnes 
de la Llagosta durant els Jocs 

Orgull llagostenc

la resta de regidors i, poste-
riorment, va sortir al balcó de 

on va escriure que la Llagosta 
és el millor poble del món i 
que la medalla de bronze serà 
per sempre llagostenca.
“Estic orgullós de repre-
sentar a la Llagosta per tot 

Antonio García, amb l’alcalde, regidors i altres persones. 

Homenatge a Antonio García 
per la medalla de bronze

el món”
“A la Llagosta és on estic 

més còmode; el fet d’haver 
tornat a casa m’ha fet poder 
arribar a uns Jocs Olímpics i 
aconseguir una medalla”, va 

“això no 

una mica de corda”.

“és un exemple; 

Isidro Monràs, nou president 
del FS Unión Llagostense

estem molt orgullosos del 
nostre campió no només per 
la seva trajectòria esporti-
va sinó per la seva forma de 
ser”. “La medalla de bron-
ze olímpica és un merescut 
premi i espero que no sigui 
el darrer”, va desitjar Óscar 

Juanjo Cintas

de la Llagosta, és des del mes 
de juliol el nou president del 

la darrera temporada entrena-
dor de la base i, anteriorment, 
jugador dels sèniors.

de continuar la feina feta en 

com a directiu del club com a 
secretari. “Amb la nova junta 
directiva que tenim s’ha for-
mat un bon equip i tots estem 

bres del club des de fa molts 
anys i intentarem continuar 
la línia de Castañeda”
plicat Isidro Monràs. La nova 

federació tots els equips i pas-
sar de la Federació Catalana de 

club llagostenc als seus inicis 
fa ja una dècada. 

porada amb un infantil, dos ca-
dets i dos juvenils, tot i que no 
descarta ampliar la base amb 
més conjunts de formació.

La nova directiva

està formada pel vicepresi-

Óscar Álvarez i els vocals José 

també és el coordinador de la 

Alejandro Muñoz, campió
de Catalunya en salt d’alçada

va aconseguir el millor registre 

Igualada. El llagostenc també 
va penjar-se una medalla de 
bronze en la modalitat de 80 
metres llisos. - J.L.R.B.

Isidro Monràs.

Álex Pacheco va guanyar
la Copa Catalana júnior

Copa Catalana júnior de futbol 
americà amb el Barberà Roo-

portista de la nostra localitat, 
clara va ser una sorpresa per-
què són els dos equips júniors 
catalans més potents. - J.L.R.B.

portivo La Concordia comen-
çarà la lliga al grup 2 de la 

la visita del Feme Castellón. 

entrena Javier Ruiz seran el 
Ripollet, el Futsal Mataró, les 

ragoza, el Fútbol Emotion Za-

cap de setmana del 28 i 29 de 
maig i després es disputaran 

La Concordia debutarà el 26
de setembre contra el Castelló

La Concordia afronta una nova temporada a la Segona Divisió.

taran de tres eliminatòries. 

primera ronda de la Copa de la 

Reina el cap de setmana del 20 
i 21 de novembre. - J. Cintas / 
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garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo

garciarant@llagosta.cat

Estratègica, Comunicació i 

reconstrucció econòmica i
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Temps de memòria

Històricament, la Festa Major recull els actes festius i culturals més importants del cicle festiu local. Tradi-

familiar de Can Batlle els dies 21 i 22 de setembre de 1924.

Font: Col·lecció Crònica local. Arxiu Municipal de la Llagosta
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Antonio García Robledo, ¡Felicidades!
Desde aquí queremos felicitar al compañero Antonio García Robledo, por su 
participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Una hazaña histórica que ha 
hecho vibrar a todo un pueblo.

oportunidad que el balonmano tenía pendiente contigo. Deporte que corre por 
tus venas, que mimas y que promocionas, y que sobre todo llevas en tu corazón. 

ha sufrido por una pandemia, tu nominación y participación en estos Juegos ha 
sido un paréntesis de alegría que hemos disfrutado conjuntamente. 

Han sido unos Juegos extraños, debido al horario matinal, algo inusual para un 

hemos podido estar siguiéndote durante los días en que has hecho historia: Una 
persona, nacida y criada en La Llagosta que ya forma parte del Olimpo de los 
Deportistas. 

Por suerte, después de estos días de verano nos queda una buena por hacer, 
celebrar la Fiesta Mayor de La Llagosta a la que todos tenemos ganas de poder 
asistir, de poder reencontrarnos y de poderla disfrutar con la responsabilidad y 
el gran ejemplo que siempre hemos dado como Pueblo. 

Festa Major con Normalidad?

A falta de 3 meses para nuestras Festa Major, y ante la pregunta de nuestra 

que tenemos dos) le dice un contundente sí, y con normalidad. Ante la pregunta, 
qué medidas o qué protocolo se iba aplicar, la respuesta fue: un no se; y ante 
la otra pregunta ¿qué tenía que decir ,de todo esto la comisión de Festa Major 

convocaron a falta de 2 meses para la Festa Major. Tampoco se han convocado 

una parte de la población). 

eran antes. Pero la realidad que tenemos es otra, y se debería haber consultado 
con las diferentes comisiones, con los partidos de la oposición... muchos 

Muchas dudas y preguntas y ninguna respuesta. A puertas de una Festa Major, 
aunque la gran parte del municipio esté vacunada, no es señal que no estemos 
expuestos a otro brote, volvéis a dejar de lado a los partidos de la oposición 

culpables de que nuestra Festa Major sea tan exitosa) pero sólo se cuenta una 

respeto a las y los votantes que no os votaron y a los miembros de las diferentes 
comisiones.

Festa Major sense organització
Malauradament, la festa major d’enguany tornarà a ser atípica. Venim d’un any 
molt dur en què les ciutadanes i els ciutadans de La llagosta hem patit el gran 
revés social, sanitari i econòmic que ens ha deixat la pandèmia de la COVID-19.

I, ara que ens estàvem tornar a refer, ens veiem immersos, de nou, en una altra 
onada de contagis que, esperem, estiguin estabilitzats per a la celebració de la 
nostra festa major. Una festa major que, precisament per aquests motius, ja 
hauria de tenir el seu pla d’actuació i d’organització a data de juliol, que és el mes 
en què aquest article està sent escrit, però no és el cas. 

És per això que, des d’Esquerra Republicana, lamentem aquesta falta de previsió 
per part de l’equip de govern del PSC, ja que de res serveix posar data i destinar 
partides pressupostàries per a la seva realització si encara no tens presentat, 
tant a l’oposició com a les entitats, aquest pla d’actuació i d’organització.

D’altra banda, i pel que fa a la realització de la festa major, el nostre posicionament 
és clar: si les dades sanitàries ho permeten, no veiem inconvenient en la 
realització d’aquesta, sempre i quan hi hagi un control de l’aforament i es tinguin 
en compte totes les recomanacions que, des de Salut, se’ns donin.

ciutadania en general i, del nostre poble, en particular, per tal de poder gaudir de 
la festa major tant com puguem i sense córrer riscos innecessaris. Cuidem-nos! 
Cuideu-vos!

Disfrutar con responsabilidad

El grupo municipal de Ciutadans de la Llagosta no participara en los actos 
institucionales de la Diada porque no son plurales. Apostamos por la 

no esté instrumentalizada al servicio de una ideología que busca la ruptura y 

Queremos Felicitar tanto a niños, jóvenes y adultos por salir a las calles y hacer 

todas las entidades la labor que hacen por La Llagosta, así como a la Comisión 
Joven y a la Comisión de Fiesta Mayor por contribuir en la realización de la 
misma, con las complicaciones que este año conlleva.

Deseamos que todos los vecinos y vecinas disfruten de la Fiesta Mayor 2021, 

la normalidad y deben ser una demostración ciudadana de convivencia y 
responsabilidad.

Queremos pedir a la ciudadanía que durante todos los actos programados en 

cada actividad como las normas de seguridad y sanitarias vigentes. Como el 

Feliz Fiesta Mayor 2021

Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal

Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía


