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L’humorista 
David Amor serà 
l’encarregat de fer
el pregó

La Murga torna aquest any a 
la Festa Major. Dijous, com a 
pas previ a l’inici de la Festa 
Major, organitzarà la Cercavila 
Canalla.
Divendres, Lotokotó i els ge-
gants de la Llagosta protago-
nitzaran l’inici de la Festa. A 
les 21 h, començarà el pre-
gó amb David Amor, qui, una 
hora, més tard, realitzarà un 
monòleg a la plaça d’Antoni 
Baqué.

Corretasques

L’Associació de DJ’s de la Lla-
gosta VIPS organitzarà a les 
21.30 h la seva primera actua-
ció. També durant la nit de 
divendres, tornarà el Corre-
tasques, que han preparat el 
Grup La Feria i Lotokotó. Més 
tard, començarà el primer ball 
de nit al carrer de l’Estació i 
actuaran Los 80 principales  i 
Álvaro Monterrubio a l’Espai 
de concerts. 
Les primeres activitats de 
dissab te seran el torneig de 
futbolí de la Peña Madridista i 
el de dòmino de l’Entidad Do-
minó de La Llagosta. 

També, hi haurà els jocs de 
Protecció Civil, un espectacle 
familiar i la paella de la Murga. 
Els Saltats i els Volats munta-
ran un megatobogan aquàtic 
al costat de l’Escola Sagrada 
Família. DJ Peris & Friends 
oferiran una sessió remember 
de música dance i makina. 

La Zona VIPS acollirà la Retro 
Party’22 i la Room oferirà el 
seu Festival de Festa Major. 
A la nit, es recuperarà el Co-
rre foc amb Les Llagostes de 
l’Avern. A la plaça d’Antoni Ba-
qué actuarà Izan El Mechitas i 
cantaran Amigos de Gines. 
També, està previst un nou 
ball de nit, la Sangriada popu-
lar, el concert de The Papa’s 
and the Popo’s i altres actua-
cions de VIPS.
Diumenge, es farà el torneig 
de futbolí per parelles de la 

L’Ajuntament i les entitats han dissenyat 
una Festa Major 2022 sense restriccions
La Festa Major de 2022 de la Llagosta es desenvoluparà sense 
cap restricció. L’any passat, es va recuperar la celebració, 
després d’un any en suspens per la Covid-19, però hi va haver 
determinades limitacions per tal d’evitar contagis. En aquesta 
ocasió, torna la normalitat. L’Ajuntament i les entitats han 
preparat una programació amb gairebé 60 activitats per tal 
que tothom pugui gaudir de la Festa gran de la Llagosta. Seran 
quatre dies de celebració amb actuacions per a totes les edats 
i gustos i amb moltes ganes de Festa.

Peña Madridista. El Foto-Club 
La Llagosta i la Colla Gegante-
ra organitzaran el desè Ral·li 

La Colla Gegantera portarà a 
terme la passejada familiar 
gegant i els Volats muntaran 
una nova activitat, la Vermuji-
tada volada.
També, hi haurà un nou es-
pectacle familiar, la diada in-
fantil de la Murga, el taller, 
berenar i concurs de futbolí de 
l’Esplai Dijoc, el 33è Homenat-
ge a Catalunya, que organitza-
rà el Grup de Ball de Gitanes 
de la Llagosta, més actuacions 
de VIPS i el cabaret de circ.
La Llagosta Club de Ball farà 
una exhibició de ball de saló 
a la plaça d’Antoni Baqué. El 
grup Katros de Mèxic també hi 

actuarà, mentre que a l’Espai 
de concerts del Centre Cul-
tural hi haurà una remember 
Queen i Tropikana amenitzarà 
el ball de nit del carrer de l’Es-
tació.
Dilluns, Jordi Callau porta-
rà animació infantil i el canó 
d’escuma a l’Espai de concerts 
i se celebrarà una nova edició 
de la Murga Tapa i de l’Home-
natge a la gent gran. 
L’ACIS organitzarà una exhi-
bició de ball en línia a la plaça 
d’Antoni Baqué. Després, hi 
haurà havaneres i rom cre-
mat. Les dues darreres acti-
vitats seran el Castell de focs i 

Sara Escudero, el mag Ezker 
Esperanza i la presentadora 
Elisabet Carnicé.

El 3 de setembre, el Club Pe-
tanca La Llagosta va muntar 
un open mixt. Divendres, el 
sènior del Joventut Vallag La 
Llagosta disputarà un partit 
al Poliesportiu Antonio Gar-
cía Robledo. Dissabte, el CD La 
Concordia jugarà una sèrie de 
partits al CEM El Turó; el CB 
La Llagosta 2017 muntarà un 
3x3 al Poliesportiu Antonio 
García Robledo i el CD Viejas 
Glorias  i l’amateur del CE La 
Llagosta jugaran amistosos 
al Joan Gelabert. El FS Unión 
Llagostense disputarà partits 
al Poliesportiu Antonio García 
Robledo dissabte i diumenge. 
L’Associació Esportiva Kara-
te-Judo La Llagosta farà una 
exhibició a la plaça d’Antoni 
Baqué. - Juanjo Cintas

Els gegants estaran presents en diferents actes de la Festa Major.
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La Festa Major de la Llagosta 

amb el pregó que oferirà David 
Amor divendres a partir de les 
21 hores. El monologuista ga-
llec pujarà al balcó de l’Ajun-
tament, després que, a les 19 
hores, Lotokotó i els gegants 
de la Llagosta hagin prota-
gonitzat l’inici de festa i que, 
a les 19.30 hores, s’iniciï la 
cercavila amb l’animació dels 
Bandarra Street Orquestra i 
Circalia.

Espectacle d’humor

Després del pregó, a les 22 ho-
res, David Amor serà el prota-
gonista d’un espectacle d’hu-
mor a l’escenari de la plaça 
d’Antoni Baqué. 
El darrer dia de la Festa Ma-
jor, a partir de les 22.30 hores, 

de festa al carrer de l’Estació. 
L’actriu, monologuista i pre-
sentadora Sara Escudero farà 
passar una bona estona als es-

PREGÓ I HUMOR
Sara Escudero protagonitzarà el darrer espectacle

David Amor serà l’encarregat
del pregó d’inici de la festa

pectadors. També hi actuarà 
el mag Ezker Esperanza. L’es-
pectacle serà presentat per 
Elisabet Carnicé.  - J. Cintas

David Amor.

Una de les activitats que es 
va trobar a faltar l’any passat 
i que torna en aquesta ocasió 
és el Correfoc. Les Llagostes 
de l’Avern tornaran a ser les 
protagonistes d’una de les 
activitats més espectaculars 

de la Festa Major. El Correfoc 
començarà dissabte a les 21 
hores. 
D’altra banda, divendres, a les 
22 hores, s’iniciarà el Corre-
tasques amb el Grup La Feria 
i Lotokotó. - J.C.

Torna el Correfoc al programa 
de la Festa Major 2022

LES LLAGOSTES DE L’AVERN

Una actuació de Les Llagostes de l’Avern.

RAL·LI FOTOGRÀFIC

El Foto-Club La Llagosta i la 
Colla Gegantera de la Llagosta 
organitzaran la desena edició 

Major. Les persones interes-

na d’Atenció a la Ciutadania o 
al correu electrònic llagosta@
gegants.cat. L’11 de setembre, 
que és quan es farà l’activitat, 
també es podrà realitzar la 
inscripció a l’Ajuntament de la 
plaça d’Antoni Baqué entre les 

10 i les 10.30 hores. Els partici-

entre les 10 i les 20.30 hores
El Saló de plens de l’Ajunta-
ment acollirà el 16 de setem-
bre a les 19 hores la lectura del 
veredicte del jurat. Hi haurà 
tres premis en categoria adulta 
i tres en júniors de 50 euros en 
metàl·lic cadascun, a més d’un 
diploma. A més, s’escollirà la 
imatge de la propera Trobada 
de gegants de la Llagosta. - 
Juanjo Cintas

Desena edició del Ral·li

El Grup de Ball de Gitanes de 
la Llagosta organitzarà el dia 
11 de setembre el 33è Home-
natge a Catalunya. Les actua-
cions tindran lloc a la plaça 
d’Antoni Baqué a partir de les 
18 hores. Al matí, a les 11.55 
hores, es procedirà a la hissa-
da de la bandera de Catalunya 
davant de l’Ajuntament. - J.C.

GITANES

Homenatge a 
Catalunya

Sara Escudero.

Últimes places

Fes créixer el seu potencial en anglès.
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L’Ajuntament tornarà a instal-
lar aquesta Festa Major el Punt 
Lila i Multicolor amb l’objectiu 
de sensibilitzar sobre la pre-
venció de les conductes vio-
lentes per raó de sexe. El punt 
informatiu i de suport estarà 
a la cantonada del carrer de 
l’Estació amb la de Vic, al cos-
tat de l’ambulatori. El lema 
d’aquest any és A la Llagosta 
festes majors i espais d’oci lliures 
de masclismes i LGTBIfòbia.

Sensibilització

El Punt Lila i Multicolor estarà 
obert del 9 a l’11 de setembre, 
de 20 h a 24 h. Serà un espai 
d’informació i sensibilització 
dirigit a tota la ciutadania. 
S’hi podrà trobar material in-
formatiu sobre la prevenció 

d’actituds masclistes i d’LGT-
BIfòbia. També hi haurà un 
espai pensat per a les famílies. 
El Punt Lila i Multicolor esta-

IGUALTAT
L’espai estarà ubicat al costat de l’ambulatori

El Punt Lila i Multicolor estarà 
obert del 9 a l’11 de setembre

rà atès per professionals que 
també assessoraran en els 
casos que es puguin donar. - 
Xavi Herrero

Els Saltats i els Volats torna-
ran a posar-se el banyador per 
la festivitat amb un tobogan 
aquàtic urbà. Aquesta activitat 
convertirà el carrer de Nicolás 
Longarón –davant de l’Escola 
Sagrada Família– en un gran 
tobogan  d’aigua el dissabte a 
partir de les 17 h. 

Animar a la ciutadania

Les dues colles han decidit que 
enguany no hi hagi competició 
i l’activitat d’aigua estarà ober-
ta a la ciutadania. “La prio ritat 
d’enguany és recuperar l’ac-
tivitat i ja veurem en altres 
edicions si fem la competi-
ció. Tenim ganes d’animar a 
la ciutadania novament”, as-
senyala el cap de colla dels Vo-
lats, Javier Peña.  “És una acti-
vitat d’aigua oberta a tothom 
i molt divertida”, recorda 
Olga Navarro, cap de colla dels 
Saltats. El 2018 les  dues colles 
van organitzar-la per primer 
cop amb èxit de participació. 
El tobogan d’aigua s’iniciarà a 
l’alçada de la porta de l’Esco-

VOLATS I SALTATS
Els Volats faran una nova activitat, el Vermujito

Els Saltats i els Volats
recuperen el tobogan aquàtic 

la Sagrada Família i arribarà 

haurà dos canals on els parti-
cipants es llençaran amb uns 

amb capacitat per a una o dues 
persones. 
D’altra banda, els Volats faran 
una segona activitat, el Vermu-
jito, que animarà el migdia del 
diumenge amb un vermut amb 

el tradicional rebujito andalús. 
El tast es repartirà en la roton-
da de l’avinguda del Primer de 
Maig amb el carrer de l’Estació. 
Aquesta és la primera vegada 
que la colla organitza aquesta 
activitat i la intenció és que, si 
rep una bona acceptació, repe-
tir-la en les pròximes edicions 
de la Festa Major. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

Els caps de colla dels Saltats i dels Volats.

El Punt Lila i Multicolor en la Festa Major del 2021.
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Els Sangrinaris repartiran 
prop de 1.500 gots amb els 
600 litres de la Sangriada. 
L’activitat se celebrarà la nit 
del dissabte al diumenge a 
partir de les 24 hores a la cruï-

lla del carrer de l’Estació amb 
l’avinguda del Primer de Maig. 
La Sangriada estarà amenitza-
da amb música i se servirà a 
majors d’edat. Per als  menors 
d’edat, hi haurà sucs. - J.L.R.B.

Els Sangrinaris repartiran
600 litres de sangria

SANGRIADA

Aquest any torna també la Sangriada.

La Murga va començar a cui-
nar la paella popular l’any 
1991 i des d’aleshores s’ha 
convertit en una activitat in-
dispensable de la Festa Major. 
L’any passat, la colla volia ce-
lebrar els 30 anys des que va 
repartir el primer plat d’arròs, 
però no va poder participar en 
la Festa Major, encara altera-
da per la Covid-19. Per aquest 
motiu, enguany la Murga vol 
celebrar els 30+1 anys. 

Cercavila Canalla

“Vam començar fent la pae-
lla sent tots molt joves i la 
vam fer per animar la fes-
ta, ara ja fa 31 anys. L’any 
passat no van poder cele-
brar l’efemèride i per això 
enguany la volem celebrar 
amb la ciutadania”, expli-
ca una de les membres de la 
Murga, Yolanda Cabellos, que 
assegura que enguany la colla 
no faltarà a la cita del dissabte 
al migdia al Parc Popular amb 
la paella popular: “la impor-
tància de l’activitat no és el 
plat de paella que es repar-
teix és que el poble pugui 
gaudir d’un moment de con-
vivència i germanor. Com si 
fos el Nadal, però un Nadal 
per la paella popular”. 

LA MURGA
Dilluns, tindrà lloc la Murga Tapa amb un caràcter solidari

La Murga celebrarà els 30+1 
anys de la paella popular

La Murga farà altres activitats 
durant la Festa Major. Dijous, 
a les 22 h, animarà l’inici de 
la festivitat amb la Cercavi-
la Canalla, que s’iniciarà a la 
plaça d’Antoni Baqué. Després 
d’un recorregut pels carrers 
de la nostra localitat, acabarà 
a la cruïlla entre l’avinguda 
del Primer de Maig i el carrer 
de l’Estació. Hi haurà un canó 
d’escuma, música amb Álvaro 
Monterrubio i pirotècnia. 
Diumenge al matí, es farà al 
carrer de l’Estació una jorna-

d’aigua. 

VIPS

L’Associació de DJ’s VIPS de la 
Llagosta estarà molt present en 
la Festa Major. Divendres, a les 
21.30 h, a la Zona VIPS, ubica-
da al Parc Popular, organitzarà 
Cultura Trance. A les 2.30 h, a 
l’Espai de concerts del Centre 
Cultural, Álvaro Monterrubio 
punxarà música d’actualitat de 
molts estils a l’End of Summer 
Fest. 
Dissabte, a les 18 h, la Zona 
VIPS del Parc Popular acollirà 
la Retro Party’22. A les 3 h, a 
l’Espai de concerts, nova ses-
sió de l’End of Summer Fest 
amb Álvaro Monterrubio. I, a 

L’Associació de DJ’s VIPS
munta diferents activitats

les 5.40 h, Bonus track. Diu-
menge, a les 18 h, The Hum a 
la Zona VIPS, darrera actua-
ció protagonitzada en aquesta 
Festa Major per l’Associació de 
DJ’s VIPS de la Llagosta.

DJ Peris

D’altra banda, dissabte, a les 
17 hores, el pati nord de l’Es-
cola Sagrada Família acollirà la 
100.4 in Session: Remember 
edition, una sessió remember 
de música dance i makina que 
anirà a càrrec de DJ Peris and 
Friends. - J.C.

Alguns dels membres de la Murga.

Dilluns a partir de les 12 h, 
en l’encreuament de l’avingu-
da del Primer de Maig amb el 
carrer de l’Estació, hi haurà 
una nova edició de la Murga 
Tapa, amb un preu solidari de 
2 euros, i amb la participació 
de diversos bars de la nostra 
localitat. En aquesta ocasió, 
la colla llagostenca recaptarà 
fons per a la investigació de la 
cavernomatosis quística, con-
siderada una malaltia rara. 
Els diners que aporti la ciuta-
dania es donaran a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron. - José Luis 
Rodrí gue z Beltrán

Entre les activitats infantils 
del programa de la Festa Ma-
jor de 2022, hi ha el torneig de 
futbolí infantil de la Peña Ma-
dridista, els jocs de Protecció 
Civil, l’espectacle familiar a 
càrrec d’Els Coloraines, la pas-
sejada familiar dels gegants 
de la Llagosta, l’espectacle que 
protagonitzarà la Sidral Brass 
Band, la diada infantil que or-
ganitzarà la Murga, el taller, 
berenar i concurs de futbolí de 
l’Esplai Dijoc, el festival de La 
Room i l’animació amb canó 
d’escuma de Jordi Callau, en-
tre d’altres. - J.C.

ACTIVITATS INFANTILS
Les nenes i els nens podran gaudir de diferents actes

El programa compta també 
amb activitats infantils

El canó d’escuma tampoc no faltarà aquest any.
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Durant els quatre dies de Fes-
ta Major, hi haurà moltes ac-
tuacions musicals. Divendres, 
a partir de les 24 h, actuarà a 
l’Espai de concerts del Centre 
Cultural Los 80 principales, 
que està considerat un dels 
millors tributs als 80, un viatge 
musical que repassa algunes 
de les millors cançons de la 
dècada, tant d’àmbit nacional 
com internacional. Cançons 
i grups que han perdurat en 
el temps i que són intergene-
racionals: Queen, Pink Floyd, 
AC/DC, Dire Straits, El Último 
de la Fila, Tequila, Alaska... 
Dissabte, a les 24 h, comen-
çarà el concert de The Papa’s 
and the Popo’s, un grup de  
versions actuals i dels clàssics 
de tots els temps: Txarango, 
Dr. Prats, La Pegatina, Buhos, 
Zoo, La Raíz, Obrint Pas, Mu-
chachito, Itaca Band, Queen, 
AC/DC, Bob Marley, Kortatu, 
Barricada, La Polla Records, 

MÚSICA
El carrer de l’Estació acollirà balls de nit amb les orquestres Swing latino, Cadillac i Tropikana

Los 80 principales i The Papa’s and the Popo’s

Los 80 principales. The Papa’s and the Popo’s.

diumenge, a les 23 hores, serà 
el torn de Remember Queen. 
El carrer de l’Estació acollirà 
els balls de nit amb les actua-

Extremoduro... Més de 50 te-
mes d’ska, rock, reggae, funk, 
pop, trap, metal, punk... 
També a l’Espai de concerts, 

cions de les orquestres Swing 
latino, Cadillac i Tropikana. 
La plaça d’Antoni Baqué serà 
l’escenari dissabte de l’espec-

tacle de ball protagonitzat per 
Izan El Mechitas i, després, del 
concert que oferiran Amigos 
de Gines. - Juanjo Cintas



Dijous 8 de setembre

22 h Cercavila Canalla
Animació a càrrec de la Murga
Ens mullem per    
la cavernomatosis quística
Cercavila, canó d’escuma, 
celebració aniversari 35+1 
Amb la col·laboració de 
Les Llagostes de l’Avern
Organitza: La Murga

Divendres 9 de setembre

19 h Inici de festa
Amb Lotokotó i els gegants de 
la Llagosta
Carrer de l’Estació / Primer de 
Maig

19.30 h Cercavila 
Amb l’animació de la Bandarra 
Street Orquestra i Circalia
Sortida: Plaça d’Antoni Baqué

21 h Pregó 
Amb l’humorista David Amor
Plaça d’Antoni Baqué

21.30 h Culture Trance
Zona Vips (Parc Popular)
Organitza: Associació de DJ’s 
de la Llagosta VIPS

22 h Espectacle d’humor amb
David Amor
Plaça d’Antoni Baqué

22.30 h Corretasques 
  Organitza: Grup La Feria – 
  Lotokotó

24 h  Ball de nit 
  Orquestra Swing Latino
  Carrer de l’Estació

24 h   Concert
  Los 80 principales 
  Espai concerts (Centre   

 Cultural)

2.30 h End of Summer Fest
Festa amb DJ. Álvaro   
Monterrubio punxarà
música d’actualitat de   
molts estils
Espai concerts (Centre   
Cultural)
Organitza: Associació de DJ’s 
de la Llagosta VIPS

   

Dissabte 10 de setembre

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

De 10 Torneig de dòmino de Festa 
a 14 h Major 

Bar El Parque
Organitza: Entidad Dominó 
La Llagosta

11 h Jocs de Protecció Civil 
Avinguda del Primer de Maig 
(entre Sant Miquel i Brutau) 
Organitza: Associació de   
Voluntaris de Protecció Civil 
de la Llagosta

12.30 h Espectacle familiar
Coloraines Band
Plaça d’Antoni Baqué

14 h Paella
Amb jocs tradicionals per a 
tota la família
Parc Popular
Organitza: La Murga

De 17 Megatobogan aquàtic
a 20 h Tobogan aquàtic amb dos 

carrils de 47 metres
Carrer de Nicolás Longarón
Baixada davant de l’Escola 
Sagrada Família
Organitza: Saltats i Volats

17 h 100.4 in Session: Remember 
edition
Sessió remember de música 
dance & makina amb DJ Peris 
& Friends
Pati nord de l’Escola Sagrada 
Família
Organitza: Ràdio La Llagosta 
«100.4 in Session» 

18 h Exhibició de judo i karate 
Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Associació   
Esportiva Karate-Judo de 
la Llagosta

18 h Retro Party’22
Zona Vips (Parc Popular)
Organitza: Associació de DJ’s 
de la Llagosta VIPS

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

21 h Correfoc
Av. de l’Onze de Setembre
Organitza: Les Llagostes de 
l’Avern

22 h Actuació de ball
Izan El Mechitas
Plaça d’Antoni Baqué

22.30 h Concert amb Amigos de Gines
Plaça d’Antoni Baqué        

24 h Ball de nit
Orquestra Cadillac
Carrer de l’Estació

24 h Sangriada popular
Repartiment gratuït de sangria 
amb alcohol (només majors 
de 18 anys) i sangria sense 
alcohol i sucs 
Música en viu
Avinguda del Primer de Maig
Organitza: Sangrinaris

24 h Concert
The Papa’s and the Popo’s
Espai concerts (Centre Cultural)

#FMLaLlagosta2022 Consulta el programa a 
www.llagosta.cat/fm 
o escaneja aquest QR



3 h End of Summer Fest
Festa amb DJ. Álvaro   
Monterrubio punxarà
música d’actualitat de   
molts estils
Espai concerts (Centre Cultural)
Organitza: Associació de DJ’s 
de la Llagosta VIPS

5.40 h Bonus track
No importa donde, sino con 
quien...
Zona Vips (Parc Popular)
Organitza: Associació de DJ’s 
de la Llagosta VIPS

Diumenge 11 de setembre

10 h Torneig de futbolí per parelles
Entrega de premis (13 h)
Plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista de
la Llagosta

De 10 a 
20.30 h Llagosta

Inscripcions de l’1 al 9 de  
              setembre a l’OAC i al correu 

electrònic 
llagosta@gegants.cat
El mateix dia 11 de   
setembre, de 10 a 10.30 h a 
l’Ajuntament

Veredicte i entrega de premis:
divendres 16 de setembre a 
les 19 h a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament
Organitzen: Foto-Club 
La Llagosta i Colla Gegantera 
de la Llagosta

11 h Passejada familiar gegant
Cercavila i plantada de   
gegants
Sortida des del Centre Cultural
Organitza: Colla Gegantera de
la Llagosta

11 h Vermujitada volada
Amb música en viu
Rotonda del carrer de l’Estació
Organitza: Volats

11.55 h Hissada de bandera
Plaça d’Antoni Baqué

12 h Espectacle familiar
Sidral Brass Band + on stage

           Plaça d’Antoni Baqué

13 h Diada infantil

Carrer de l’Estació 
Organitza: La Murga

17 h Taller, berenar i concurs de 
futbolí
Av. de l’Onze de Setembre
Organitza: Esplai Dijoc
Col·labora: Pastisseria Pi

18 h 33è Homenatge a Catalunya
Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: Grup Ball de Gitanes 
de la Llagosta

18 h The Hum
Zona Vips (Parc Popular)
Organitza: Associació de DJ’s 
de la Llagosta VIPS

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

20.30 h Exhibició de ball de saló
Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: La Llagosta Club
de Ball

22.30 h Exhibició de balls folklòrics
Katros de Mèxic
Plaça d’Antoni Baqué

23 h Concert
Remember Queen
Espai concerts (C. Cultural)

24 h Ball de nit
Orquestra Tropikana
Carrer de l’Estació

Dilluns 12 de setembre

12 h Animació i escuma
Jordi Callau
Espai concerts (C. Cultural)

13 h Murga tapa
Activitat solidària
Av. 1r de Maig  / C. de l’Estació
Organitza: La Murga

14 h Homenatge a la gent gran
Centre Cultural
Col·labora: Casa de Andalucía

18 h Exhibició de ball en línia 
Plaça d’Antoni Baqué
Organitza: ACIS

20 h Havaneres i rom cremat
Ultramar  
Plaça d’Antoni Baqué

22 h Castell de focs 

22.30 h
Sara Escudero, la màgia   
d’Ezker Esperanza i la   
presentació d’Elisabet Carnicé
Carrer de l’Estació

Dissabte 3 de setembre
A partir de les 9 h
Torneig mixt de petanca 50è aniversari
Pistes Municipals de Petanca
Organitza: Club Petanca La Llagosta

Divendres, 9 de setembre
A les 20.30 h
Handbol
Poliesportiu Antonio García Robledo
Organitza: Joventut Vallag La Llagosta

Dissabte 10 de setembre
A partir de les 9 h
Torneig 3x3 de bàsquet
Poliesportiu Antonio García Robledo
Organitza: CB La Llagosta 2017

A partir de les 10.45 h
Futbol sala
Complex Esportiu Municipal El Turó
Organitza: Club Deportivo La Concordia

A partir de les 15.30 h
Futbol sala
Poliesportiu Antonio García Robledo
Organitza: FS Unión Llagostense

Futbol 
A les 17 h
Organitza: Club Deportivo Viejas Glorias
A les 19 h
Organitza: Club Esportiu La Llagosta
Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

Diumenge 11 de setembre
A partir de les 9 h
Futbol sala
Poliesportiu Antonio García Robledo
Organitza: FS Unión Llagostense

Activitats esportivesActivitats esportives
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MEDI AMBIENT

L’Ajuntament de la Llagosta 
organitzarà el 2 d’octubre la 
Diada de la Bicicleta. Les per-
sones interessades a partici-
par-hi s’han d’inscriure abans 
a la pàgina web municipal, 
www.llagosta.cat/bici.
Amb aquesta activitat, la po-
blació de la Llagosta se suma 
a la Setmana Europea de la 
Mobilitat, que té com a lema 

Millors connexions. L’objectiu és 
promoure els hàbits de mobi-
litat sostenibles, segurs i salu-
dables com són els desplaça-
ments a peu, en bicicleta, en 
transport públic o amb vehicle 
elèctric, així com visualitzar 
els canvis possibles en l’ús de 
l’espai públic, millorar la qua-
litat de l’aire i la reducció de la 
contaminació. - J.C.

La Diada de la Bicicletada
de la Llagosta, el 2 d’octubre

SALUT

Preocupació entre els alcaldes 
del PSC al Vallès Oriental per la 
situació als ambulatoris de la 
comarca. Tots ells uneixen es-
forços per reclamar millores i 
l’1 de juliol van oferir una roda 
de premsa conjunta davant del 
CAP de Montmeló per mostrar 
el seu malestar.
L’alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra, va participar en l’acte, 
durant el qual es va denun-
ciar que no s’han restablert 
els serveis que s’oferien abans 
de la pandèmia, continuen els 
horaris reduïts i hi ha menys 
professionals i menys atenció 

Els alcaldes del PSC denuncien 
la situació dels ambulatoris

La seva reclamació passa per 
més hores d’atenció de me-
dicina general i pediàtrica, 
més recursos humans i més 
pressupost. La Llagosta no té 
urgències nocturnes i s’ha re-
tallat l’horari d’atenció. “Amb 
la pandèmia s’ha passat a 
l’horari de 8 del matí a 8 del 
vespre. Reclamem la reober-
tura de les urgències noctur-
nes”, va explicar l’alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra. La reta-
llada en l’obertura dels Centres 
d’Atenció Primària que abans 
oferien horari nocturn ha pro-
vocat que no hi hagi farmàcies 
de guàrdia. - Juanjo Cintas

Dilluns, va començar el curs 
escolar 2022-2023 als centres 
d’ensenyament infantil i pri-
mari de la Llagosta. La prin-
cipal novetat és que les clas-
ses s’han iniciat una setmana 
abans, tal com va determinar 
el Departament d’Educació 
de la Generalitat. Un miler 
d’alumnes van començar el 
curs a la Llagosta dilluns amb 
total normalitat. En aquesta 
ocasió no hi ha cap restricció 
per la Covid-19.

Millores

L’Escola Sagrada Família 
compta amb 248 estudiants; 
l’Escola Joan Maragall, 335; 
l’Escola Les Planes, 318, i l’Es-
cola Gilpe, 187.
Aquest dimecres, 7 de setem-
bre, arriba el torn per a l’alum-
nat dels centres d’ensenya-
ment secundari. 
El curs també va començar di-
lluns a l’Escola Bressol Muni-
cipal Cucutras amb el període 
de familiarització.

Tot i que les competències 
són de la Generalitat, un estiu 
més, l’Ajuntament ha hagut de  
fer diferents reformes als cen-
tres educatius llagostencs. A 
l’Institut Marina s’ha instal·lat 
una rampa a l’entrada de l’edi-

sones amb mobilitat reduïda. 

EDUCACIÓ
Les classes s’han iniciat aquest any una setmana abans

El curs escolar 2022-2023 va
començar dilluns amb normalitat

A l’Escola Sagrada Família 
s’ha reformat el terra d’un dels 

nes amb una inversió de gai-
rebé 4.000 euros.  
També s’han rea litzat algu-
nes reparacions a l’Escola Les 
Planes. - Juanjo  Cintas / Xavi 
Herrero 

Estudiants accedint dilluns a l’Escola Sagrada Família. 

Jorge Sabanza, veí de la Lla-
gosta de 58 anys, repetirà com 
a candidat de Ciutadans a les 
eleccions municipals del 2023. 
La formació taronja va presen-
tar el 4 de juliol Sabanza com 
alcaldable en un acte davant 

la presència de Nacho Martín 
Blanco, portaveu de Cs al Par-
lament de Catalunya. 
Sabanza, xòfer de professió, 
és portaveu i regidor de Cs a la 
Llagosta des del 2015 i serà la 
tercera vegada que és l’alcal-
dable de la formació a la nostra 
localitat. “És una alegria que 

de seguir lluitant pels petits 
i grans detalls que s’estan 
deixant a la Llagosta, entre 
aquests, la neteja viària, el 
manteniment d’espais i el 
Parc Popular, que necessita 

POLÍTICA
És regidor a l’Ajuntament de la Llagosta des del 2015

Jorge Sabanza repetirà com a 
candidat de Ciutadans el 2023

Jorge Sabanza, a la dreta, amb Nacho Martín Blanco. 

una gran rehabilitació”, va 
explicar Jorge Sabanza, que 

nir dos regidors a les pròximes 
eleccions municipals. 

Nacho Martín Blanco va dir 
que la seva formació aporta so-
lucions, com ara “fer un apar-
cament soterrat al Parc Po-
pular”. - José Luis Rodríguez

VIA PÚBLICA

rrer de Sant Miquel. El canvi d’imatge d’aquesta zona ha estat 
total. S’ha prioritzat el pas dels vianants per davant dels vehi-
cles. A més, s’hi han habilitat zones verdes amb paviments dre-
nants. L’objectiu és lluitar contra el canvi climàtic amb la crea-
ció d’espais biosostenibles. Durant un temps, les zones verdes 
estaran protegides amb tanques.

tat a terme a l’avinguda del Primer de Maig, on s’ha millorat la 
vorera, la xarxa d’abastament d’aigua i la d’enllumenat públic. 
També s’hi han instal·lat zones verdes. - J.C.

Reforma del carrer de Sant Miquel
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La 33a edició de la Cursa Po-
pular de la Llagosta, que orga-
nitza l’Ajuntament de la Lla-
gosta amb La Sansi, tindrà lloc 
el diumenge 25 de setembre 
amb els recorreguts de 5 i 10 
km i una cursa infantil.

què es pugui travessar el pas-
seig de l’avinguda de l’Onze 
de Setembre des del carrer 

l’Estació. “Hem volgut treure 
metres del polígon indus-
trial per apropar la cursa al 
centre del municipi i els cor-
redors faran l’anada i torna-
da del passeig de l’avinguda 

arri bar a la Font Tot Aigua”, 
ha explicat el regidor d’Es-
ports, Antonio García Robledo. 

Inscripció i preus

La sortida de les curses de 5 i 
10 km tindrà lloc a les 9.30 h 
des del carrer de l’Estació i la 
prova infantil s’iniciarà a par-
tir de les 11 h. 
La Sansi té una àmplia 
experièn cia en la realització 
de proves, entre elles la Cursa 
dels Nassos o la Cursa de la 

Un moment de la darrera edició de la Cursa de la Llagosta.

ATLETISME

La 33a Cursa de la Llagosta 
se celebra el 25 de setembre

Mercè, totes dues multitudi-
nàries.
El preu del dorsal de 10 km és 
de 9,40 euros. Per al dorsal de 
5 km, el preu és de 7,40 euros. 
Si no es disposa de xip groc, es 
pot llogar per dos euros o com-
prar-lo per sis. El preu de la 
cursa infantil és de 3,40 euros. 
En el moment de formalitzar 
la inscripció, a través del web 
de Championchip, es pot afe-
gir la compra de la samarre ta 

PETANCA

La selecció catalana guanya 
l’Open masculí de la Llagosta

d’adults, amb un preu de tres 
euros, i la d’infants, a dos eu-
ros. Hi haurà premis per als 

culins i femenins de cada ca-
tegoria dels 5 i 10 km.
Habitualment, la cursa se ce-
lebrava a la primavera, però 
en aquesta ocasió s’ha decidit 

tima edició de la prova atlèti-
ca llagostenca va tenir lloc el 
2019. - José Luis Rodríguez

La tripleta de la selecció cata-
lana va guanyar l’Open masculí 
del Club Petanca La Llagosta. 
El campionat formava part dels 
actes del 50è aniversari del 
club llagostenc i va tenir lloc el 
2 de juliol a les Pistes Munici-
pals de Petanca amb un total 
de 32 tripletes.
La selecció catalana es va im-

lluita del tercer lloc va ser per 
al Club Petanca La Llagosta, 
que va guanyar el Santa Co-
loma. Pel que fa al quadre de 
consolació, el campió va ser el 
Sants, seguit del Gran Via i del 
CP La Llagosta.

Tripleta especial

Entre els participants, hi havia 
una tripleta molt especial per 
al club llagostenc perquè esta-
va formada per jugadors histò-
rics de l’entitat, Cruz Sánchez, 
Javier Vegas, Francisco Barra-
so, Antonio Alba, Luis Alba i 
Manuel Raya.

El CP La Llagosta es va mostrar 
molt satisfet per l’alta partici-
pació i el gran nivell competi-
tiu. “Hi ha un gran nivell en 
el campionat. Hi ha jugadors 
que han disputat mundials 
i tenim tripletes que repre-
senten equips de la màxima 
categoria catalana i estatal, 
com ara el Castelldefels, el 
Sant Pol, el Prat o el Gran 
Via. També hi ha la selecció 
catalana. És un nivell espec-
tacular”, explicava el presi-
dent del CP La Llagosta, José 
Manuel Torrico.
El president de la Federació 
Catalana de Petanca, Jesús 
Pérez, va rebre una samarreta 
commemorativa dels 50 anys i  
va assenyalar que les instal·la-
cions municipals “són propí-
cies per muntar un campio-
nat important perquè hi ha 
un molt bon ambient i una 
gran quantitat de pistes”. 
L’alcalde, Óscar Sierra, va estar 
present en l’acte de lliurament 
dels premis. - J.L. Rodríguez

Jugadors històrics del Club Petanca La Llagosta.

El sènior A del FS Unión Lla-
gostense debutarà al grup 1 de 
Barcelona de la Segona Catala-
na el 15 d’octubre a casa contra 
l’AE 5 Tiana. Els altres rivals del 
conjunt llagostenc seran el Ra-
cing Pineda, Santvicentí, Ciu-
tat de Mataró B, Alella B, Atlètic 
Català, Arenys de Mar, Premià 
de Mar, Unió FS Mollet, Carde-
deu, Palau-Penya Barcelonista, 
Sport Sala i Castellterçol.

Nou entrenador

El FS Unión Llagostense afron-
ta aquesta nova temporada 
amb Jordi Pavón com a entre-
nador en substitució de Ferran 
Salvo. Pavón havia compaginat 
la tasca d’entrenador en cate-

FUTBOL SALA
El conjunt llagostenc rebrà la visita del 5 Tiana

El FS Unión Llagostense debuta 
el dia 15 d’octubre a casa 

gories de formació i la de juga-
dor amb el sènior de la Unió FS 

Mollet, a la Primera Catalana. 
- J.L. Rodríguez Beltrán

Una acció d’un partit de la temporada passada.

Alejandro Muñoz va guanyar el 
Campionat de Catalunya sub-
16 de pista a l’aire lliure en salt 
d’alçada. La competició es va 
celebrar el 9 de juliol a les pis-
tes de Can Dragó de Barcelona.
Muñoz va imposar-se amb un 
salt d’1,85 metres i va superar 
en dos centímetres el segon 

el llagostenc va imposar-se en 
el Campionat de Catalunya de 
pista coberta també amb un 
salt d’1,85 metres. - J.L.R.B.

ATLETISME

Alejandro 
Muñoz, campió 
de Catalunya 

El sènior del Joventut Vallag La 
Llagosta ha estat enquadrat al 
grup B de la Tercera Catalana 
després del sorteig fet per la 
Federació Catalana d’Handbol. 
Els rivals del conjunt llagos-
tenc seran el Gavà B, la Penya 
Blaugrana d’Handbol de Mont-
meló, el Laietà Argentona, el 
BCN Sants B, el Sant Andreu 
de la Barca, el Vendrell, el BM 
Pau Casals, el Sant Llorenç B, 
l’OAR Gràcia Sabadell Júnior i 
el Vilanova Blau. - J.L.R.B.

HANDBOL

El Joventut 
Vallag, al grup 
B de Tercera



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia i Hisenda i 
Recursos Humans
jimenezcc@llagosta.cat

Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor de Serveis Municipals, 
Via Pública i Equipaments, 
Mobilitat i Habitatge
jimenezrjr@llagosta.cat

Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació 
i Solidaritat i Serveis Socials
illescasma@llagosta.cat

Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana, 
Civisme i Convivència, Salut Pública 
i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo
Regidor d’Esports
garciarant@llagosta.cat

Marc Ruiz Llorente

Estratègica, Comunicació i 
Transparència, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana i Per la 
reconstrucció econòmica i
social de la Llagosta
ruizlmr@llagosta.cat

Melania Beltrán Gutiérrez
Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 
i Educació Secundària i Formació 
Contínua
beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente
Regidora d’Ocupació i Promoció 
Econòmica i Infància 
robleslj@llagosta.cat

Núria Guerrero Basó
Regidora de Diversitat i Ciutadania 
i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez
Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA
INFORMA Cartipàs municipal

ERC 
 gmerc@llagosta.cat / 

@ERC_la_Llagosta

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

Hèctor Arenas Pérez
arenasph@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat
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1969. Programa de Festa Major.

Temps de memòria
La Festa Major  ha estat històricament el període festiu  i cultural més important que es desenvolupa al nostre munici-
pi, especialment en aquells temps en els quals l’oferta i les possibilitats eren molt menors que les actuals. Al llarg del 
temps les dates de celebració també han anat canviant. Per exemple, entre 1924 i 1962, la data més repetida era la 
tercera setmana de setembre; entre 1962 i 1973, la primera setmana d’agost;  entre 1974 i 1980, es recupera la tercera 
setmana de setembre i, a partir de 1981, ja es fa coincidir amb el cap de setmana més proper a l’11 de setembre.

tenir en compte els actes religiosos i, sobretot, els actes cívics entre els quals hi havia activitats esportives com ara  una 
vetllada de lluita lliure a l’envelat, un concurs de tir al plat, diversos partits de futbol i una cursa ciclista. El gruix de la 
festa estava en les activitats lúdiques i musicals, tenint en compte que el mateix grup feia el ball de sardanes, el ball 

Tony Ronald y su show, ball que incloïa l’elecció de la pubilla de la Llagosta. El dilluns dia 4 es va substiuir el ball de nit 
per un espectacle de varietats, Verano Show 1969, presentat per José Luis Barcelona, i el dimarts dia 5, Rudy Ventura y su 
conjunto. En quant a activitats folklòriques, únicament, hi havia dues ballades de sardanes.

La Fiesta Mayor ha sido históricamente el período festivo y cultural más importante que se desarrolla en nuestro 
municipio, especialmente en aquellos tiempos en los que la oferta y las posibilidades eran mucho menores que las 
actuales. A lo largo del tiempo, las fechas de celebración también han ido cambiando. Por ejemplo, entre 1924 y 1962, 
la fecha más repetida era la tercera semana de septiembre; entre 1962 y 1973, la primera semana de agosto; entre 

na más cercano al 11 de septiembre.

hay que tener en cuenta los actos religiosos y, sobre todo, los actos cívicos entre los que se encontraban actividades 
deportivas como una velada de lucha libre en la carpa, un concurso de tiro al plato, varios partidos de fútbol y una 

del momento. Así el domingo día 3 actuó Tony Ronald y su show, baile que incluía la elección de la pubilla de La Llagosta. 
El lunes día 4 se sustituyó el baile de noche por un espectáculo de variedades, Verano Show 1969, presentado por José 
Luis Barcelona, y el martes día 5, Rudy Ventura y su conjunto. En cuanto a actividades folclóricas, únicamente había dos 
bailes de sardanas.

Font: Col·lecció crònica local 
Arxiu Municipal de la Llagosta
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Feliz Fiesta Mayor

disfrutando de los momentos que nos llenan de alegría. Y la Fiesta Mayor es 
uno de ellos. Un momento para olvidar los problemas y disfrutar todos juntos de 
todo lo que, con mucho cariño, han preparado desde el ayuntamiento, entidades, 
y muchas personas para que todo salga lo mejor posible.

En estos días de Fiesta Mayor, también podemos disfrutar de la avenida Primero 

la plaza del ayuntamiento, arreglando los desniveles que había entre baldosas, 

tickets para asistir en nuestras carpas informativas los jueves de mercadillo en 
la esquina del CAP los días 15 y 22 de septiembre o llamando al 670249190. 
Queremos volver a contar contigo para disfrutar de una gran mañana de 
amistad, de migas, almuerzo y mitin. 

Gràcies Entitats!

Durant aquest mes de setembre se celebrarà la nostra Festa Major. Creiem que 

és la primera de la “nova normalitat”, en el format habitual.

Festa Major que es pensa i gestiona per les nostres entitats i associacions 
al llarg de molts mesos. És una feina àrdua que realitzen sense cap mena 

la gran tasca feta.

Entitats i associacions que han patit molt debut a la pandèmia i els ha costat 

que més que mai la feina ha estat molt gran i segur que tot surt bé. I la millor 

seves activitats. 

calendari anual de tota la ciutadania de La Llagosta.

Hebron
El passat mes de juliol l’empresa Hebron va patir un incendi que ha deixat 
indiferent a pocs i, sobre aquesta qüestió, ens agradaria comentar unes quantes 
coses:

Primer de tot, voldríem felicitar i agrair la tasca feta per bombers, protecció civil, 
mossos, policia local i altres agents implicats, així com celebrem l’absència de 
danys a persones.
Segon, creiem que l’avís que es va enviar via xarxes socials a les 2.00h de la 

està dormint i, per tant, no poden seguir les recomanacions, això sense comptar 
amb totes aquelles que no tenen xarxes socials, com pot ser la gent gran.

matí.

i a banda d’aspectes administratius, l’empresa incomplia en relació a les 
emissions, la producció de residus i la contaminació lumínica.

l’ajuntament era coneixedor d’aquests informes des de sempre. Llavors, per què 
no ens havien informat a l’oposició ni a la ciutadania sobre això? Què ha fet 
l’ajuntament en el marc de les seves responsabilitats municipals sobre el tema? 
Volem respostes.

Regulación patinetes eléctricos

condiciones generales de circulación de los VMP y vehículos de dos ruedas o 

caso de que sea requerido por la normativa aplicable, estando homologados, tal 
y como ya han hecho muchas localidades.

del patinete eléctrico para favorecer la movilidad. Es una realidad y la Llagosta 

Consistorio tiene que poner en marcha los mecanismos para garantizar el buen 

En este sentido consideramos fundamental que tanto la persona usuaria como 
los vecinos y vecinas deben conocer las normas de circulación de este medio 

urbano, la limitación de velocidad, así como, determinar los derechos, deberes y 
obligaciones en esta materia.

Después de varios años solicitando y proponiendo desde la Ordenanza y 

Comunicación entre otras cosas. Instamos a que se pongan en marcha estos y 
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