
DIVENDRES 5 

- A les 11.30h de la nit, a la Plaça Major: 
Inici dels actes de Festa Major amb “La Desvirga” (versots i 
nomenament del diable de l’any), i a continuació, Correfoc a 
càrrec del Ball de Diables, el Drac i la Mulassa de La 
Llacuna. 
Consells de seguretat per assistir al correfoc: dur roba vella de cotó 100%, 
màniga llarga, pantalons llargs, barret i/o mocador al cap, calçat flexible, i 
evitar llençar aigua des dels balcons. 

- Tot seguit, a la 1h de la matinada, a les escoles: 
Concert amb el grup Dia i Nit i música amb Dj Sergi’s. 

DISSABTE 6 

- A les 6,30h de la tarda, pels carrers del poble (inici Fonda 
Mateu): 
Gran cercavila amb la participació del Ball de Bastons, el 
Drac, el Ball de Diables i el Ball de Diables Infantil, la 
Mulassa, la Colla de Gegants i Grallers i la Banda i les 
Majorettes de La Llacuna. 

Seguidament, Pregó de Festa Major a càrrec de la Ilma. Sra. 
Rosa Mª Mora Valls, Presidenta del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell i Alcaldessa d’Anglesola. 

- A les 11,30h de la nit, a les escoles: 
Ball amb el conjunt Sparkless i a continuació, actuació del 
grup de rumba catalana Terratombats. En acabar, més festa 
amb Dj Crouch. 

DIUMENGE 7 

- A les 12h del migdia, a l’Església Parroquial: 
Santa Missa Dominical. 

A continuació, Concert a càrrec de la Coral La Cuitora i en 
acabar, a la Plaça Major, vermut. 

- A les 2h del migdia, a la Plaça Major: 
Representació del Ball Parlat a càrrec del Ball de Diables i 
actuació de les entitats del poble. Seguidament, actuació 
castellera de la Colla Jove dels Xiquets de Vilafranca del 
Penedès. 

- A les 7h de la tarda, al camp de futbol: 
Partit de futbol entre CF La Llacuna i Carme (Trofeu cedit 
per l’Ajuntament de La Llacuna). 

- A partir de les 8h del vespre, a la Plaça Major: 
Concert amb l’Orquestra Gerunda. 

- A les 12h de la nit, a la Plaça Major: 
Ball de Gala amb l’Orquestra Gerunda i a continuació, a les 
escoles, més música amb Dj Crouch. 

 

 

DILLUNS 8 

- A les 10,30h del matí, a la Plaça Major: 
Jocs i concursos per a la mainada. 

- A les 12h del migdia, a l’Església Parroquial: 
Missa de Difunts solemne, cantada per l’escola “Cantorum” 
d’Igualada en cant gregorià. 

- A les 1h del migdia, a la Plaça Major: 
Sardanes amb l’actuació de la Cobla Terres de Marca. 

- A les 5h de la tarda, a la Plaça Major: 
Pallassos i animació amb el grup Tres Quarts de Quinze. 

- A les 7h de la tarda, al camp de futbol: 
Partit de futbol entre CF La Llacuna i CF Mediona (Trofeu 
cedit pel CELL). 

- A les 10h de la nit, a la Plaça Major: 
Havaneres amb l’actuació del grup Port Vell. 

- A partir de les 11,30h de la nit, a la mateixa plaça: 
Concurs de playbacks i seguidament, a les escoles, Dj 
Crouch. 

DIMARTS 9 

- A les 10,30h del matí, a la Plaça Major: 
Gimcama organitzada pel Grup de Jovent i La Llacuna 
Solidària. 

- A la 1h del migdia, a la Plaça Major: 
Tradicional vermut amb l’actuació del duet Joan & Toni. 

- A les 5h de la tarda, al Club d’Slot: 
Campionat “Open” d’Slot (edat mínima participants: 14 
anys) 
Per a inscripcions contactar amb: 
Sergio 622 092 845 / Ricard 607 367 297 

- A partir de les 5h de la tarda, a la Font Cuitora: 
Berenar popular amenitzat pel músic Ignasi Pons. 

- A les 10h de la nit, a la Plaça Major: 
Concert de gospel a càrrec del grup Essència de Gospel. 

--------------------------------------------- 

EXPOSICIONS: 

"Maquetes d'esglésies i castells de la comarca" 
A càrrec de Josep Torres 
Lloc: al Casal de la Gent Gran 

"Exposició de pintura" d'Aleix Puig 
Lloc: a l’antiga rectoria 

"Exposició de fotografies del concurs del Cell" 
Lloc: local del Cell

 


