
HO HEM TORNAT A FER!   LA FM JA ÉS AQUÍ!

Divendres 30 Diumenge 1

 10.00 No kids, No party 
 Tallers infantils organitzats per Sònia   

 Méndez i Iveּמe Bordera
Plaça Major

 13.00 a 16.30 2n Aplec a la plaça 
 Emporta't el teu dinar i el que necessitis!  

 A la plaça hi haurà taules i cadires
Plaça Major 

 18.00 Exhibició de balls de les
  entitats del poble
 A càrrec del Ball de Diables, el Drac, la   

 Mulassa, el Ball de Bastons i els Gegants
Plaça Major

 tot seguit Pregó 
 A càrrec de la Comissió de la Festa   

 Major de la Llacuna
Plaça Major

 22.00 Concert “La Loca Histèria” 
Pati de les escoles

Dissabte 31

 12.00 Missa  
Església

 13.00 Vermut i Ball Parlat 
 Versots satírics a càrrec del Ball de   

 Diables de la Llacuna
Plaça Major

 19.00 Futbol (masculí)  
 CF Llacuna vs. CE Carme

Camp de futbol

 20.00 Concert Orquestra Costa Brava 
Plaça Major

 22.00 Festa jove 
Pati de les escoles

 23.00 Concert Coral la Cuitora 
Església

   

comissió
FESTA MAJOR
la llacuna

Ajuntament 
de la Llacuna

organitza:  col·labora:

 19.00 Convit a la festa
 Xerrada commemoració 40 anys del   

 primer pregó de la història de la Llacuna
Arcs Llacuna

 22.00 Espectacle “Bruna” 
 Espectacle musical per a tots els públics
 Preu entrada: 5€

Pati de les escoles  

organitza:  col·labora: PATROCINA:

SEGUEIX-NOS!
@FESTAMAJORLLACUNA

PROGRAMA

FESTA 
MAJOR‘21
LA LLAcuNA
30 JUL→03 AGO

comissió
FESTA MAJOR
la llacuna

Ajuntament 
de la Llacuna

 17.30 Espectacle Infantil 
  “Sempre de vacances” 

  A càrrec de 2princesesbarbudes 
Plaça Major

 19.00 Futbol (masculí) 
 CF Llacuna vs. CE Torrellenc

Camp de futbol

 23.00 Els millors PlayBacks 
  de la història

  Selecció i recorregut per les actuacions  
  més destacades dels Playbacks.

Plaça Major 

Dilluns 2

 10.00 Som Llegenda
 Gimcana Familiar

Des de la plaça Major fins al Castell 

 12.00 Missa solemne  
Església

 13.00 Vermut i concert de sardanes  
  Cobla Terres de Marca

Plaça Major

 18.00 Tradicional berenar popular
  amb Dj Albeta Franklin

Font Cuitora

 19.00 1r Memorial Ramon Víctor 
 Legends Llacuna vs. Legends Mediona

Camp de futbol

 22.00 Havaneres i rom cremat 
 amb L’Espingari 

Plaça Major

Dimarts 3

Exposició del Concurs de Fotografia 
Llacunenca del CELL
Data: Tot el mes d’agost
Ubicació: Centre de Cultura i Turisme
Organitza: Centre d’Estudis Llacunencs



comissió
FESTA MAJOR
la llacuna

FESTA 
MAJOR ‘21
la llacuna
Hola de nou a tothom! Aquest any sí, 
aquest any toca, toca Festa Major de la 
Llacuna!

Quines ganes de tornar a ser aquí després 
d'aquests mesos tan excepcionals!

L'any passat us vàrem trobar molt a faltar, 
però ja sabeu que s'havia de fer bondat, 
ser responsables i vetllar per la salut de 
tothom.

Com us vàrem explicar fa dos anys, la 
Comissió de la Festa Major està feta de 
petites comissions; comissions fetes de 
persones que estimem el poble, persones 
que durant l'any projectem la millor festa 
amb actes que us sorprenguin i siguin 
oberts a totes les edats.

Us hem de confessar que això ha estat una 
muntanya russa. Hem tingut moments 
molt complicats, de si fer, desfer o refer el 
programa. Però al final la cosa ha anat 
fluint i, si les coses es fan amb ganes, tot 
acaba passant!

Potser la festa no serà tan grossa com 
voldríem, però la podem fer, que és el més 
important.

El que sí que hem de tenir en compte és 
que aquest estiu encara hem de fer 
bondat, seguir amb la consciència posada 
en el poder de les nostres accions i respec-
tar les mesures que se'ns demanen. Amb 
tot això sabem que la FM anirà bé!

Potser ens farem pesats a demanar seny i 
responsabilitat i us demanem excuses per 
avançat. Penseu que això ho farem per a 
tots nosaltres, perquè la Festa Major és 
molt especial i desitgem que l'experiència 
sigui inoblidable.

Gaudiu en companyia de la família i amics 
propers, ompliu de "bombolles" els gots i 
brindeu perquè el que respirem durant la 
FM, sigui tot alegria!

BONA FESTA MAJOR 2021 INCLUSIVA, 
DIVERSA, SEGURA I RESPONSABLE!

consells de seguretat 
i responsabilitat

Compra-la i col·labora en 
el finançament de la Festa Major! 
A la venda al Centre de Cultura 
i Turisme, a la barra de la FM 
i al carro ambulant de la FM! 

SAMARRETA
de la FM?

ja tens la

10€

Allotjament Rural Cal Riba – 605 568 168 / Allotjament Rural Spa Cal Tunet 
– 682 742 930 / Allotjament Rural Cal Pianista i Cal Sisco – 626 088 719 / 
Arcs Llacuna Rural & Spa – 618 218 440 / Aromes: Moda, flors i 
decoració – 674 156 983 (Via WhatsApp) / Assessoria Salas – 93 897 60 06 
/ Autoescola Olivella – 93 892 24 08 / Bar La Pansa, Esmorzars i tapes 
Casolanes – 93 897 62 42 / Bar Restaurant Els Porrons – 93 897 61 29 
/ Bar Restaurant Les Tres Pedres (Sant Joan de Mediona) – 93 898 52 
41 / Cal Joan- Bar Restaurant – 93 897 60 08 / Cal Morcaire – 
Allotjaments rurals independents – 651 504 969 / Ca La Maria- Bar 
Restaurant – 93 897 68 76 / Càmping Vilademàger – 93 102 23 50 / 
Casa Rural Cal Conillet – 660 399 153 / Can Travé Embotits Artesans – 
93 897 60 76 / Carnisseria Cal Cucut – 93 897 60 76 / Celler Puig 
Romeu – 93 897 62 06 / Cervesa artesana Màger – 617 114 813 / 
Coaliment la Llacuna – 93 897 70 12 / Construccions Isidre Celda – 649 
911 534 / Constructor Joan Ambrós – 650 080 743 / Club Arquers Can 
Cuguls – 689 666 652 / Espectacles Prat – 93 801 11 55 / Farmàcia Llda. 
Neus Segura – 93 897 61 54 / Formatgeria Ancosa – 661 031 300 / Forn 
de pa i Pastisseria J. Pujó – 93 897 60 47 / Granja Albet, S.L. – 93 
897 60 97 / Instal·lacions Oriol – 680 775 387 / Instal·lacions Parera, S.L 
– 93 897 60 69 / Joieria Rellotgeria Costa – Igualada- 93 804 14 13 / 
Llacusauvi, S.L – 609 755 707 / Mallart 1916 – Mas Albornà (Embotits 
Artesans) – 670 316 457 / Marta Coll, Terapeuta – 93 897 60 99 – 
619 256 013 / Masia Ventanell (Turisme Rural) – 629 729 581 / Mercería 
Cal Sastre – 93 897 60 97 / Motor Albet, S.L – 93 897 61 52 / Pagès de 
Rofes. S.L. – 93 897 60 26 / Parrillu’s, SL – 93 897 62 06 / Pere Pujó 
Raventós, Pintura i Decoració – 608 491 897 / Perruqueria Estil Vallès – 
93 897 62 52 / Perruqueria Teresa – 93 897 61 93 / Petromiralles. S.A. 
– 93 808 00 86 / Puig Balada Mobles, S.L. – 608 998 732 / Restaurant i 
Allotjament Rural Ca L’Americano – 93 897 60 04 / Servei de Jardineria i 
Arbrat, Matias Tarrida – 689 666 652 / Xavier Pujó – Pintura & Disseny – 
679 546 949 / Vilarnau Caves – 93 891 23 61

Davant qualsevol emergència, 
truca al 112.  

PATROCINA:

agraÏments

Consum responsable d’alcohol 
i drogues
Si beus fes-ho amb moderació. Evita barre-
ges, alterna consum d’aliments i begudes, 
beu aigua per evitar la deshidratació. No 
condueixis sota els seus efectes. Si algun@ 
company@ es troba sota els efectes de 
substàncies, no la deixis a la seva sort. 

Punt lila 
Punt d’informació i acompanyament a tota la 
població per facilitar assessorament i/o 
acompanyament a qualsevol persona que 
detecti o pateixi una agressió sexista. S’habi-
lita un espai a la barra de la FM on hi haurà 
persones identificades com a referents. 
Recorda: tothom pot detectar situacions de 
violència sexista. Donem resposta col·lectiva 
davant qualsevol agressió. Només el SÍ és SÍ. 
Viu la sexualitat i l’afectivitat amb llibertat i 
respecte.

Festa inclusiva
Volem gaudir d’una festa lliure de comporta-
ments masclistes, xenòfobs, racistes o d’into-
lerància vers qualsevol diversitat d’identitat 
de gènere. No tolerarem cap actitud discrimi-
natòria. 

registrA’T ! ALS ACTES DE LA FM
A causa de les restriccions sanitàries, els actes 
de la FM tindran aforament limitat i caldrà fer 
una inscripció prèvia per poder accedir-hi.

Escaneja aquest codi QR i registra’t 
als actes on vulguis assistir.
També podràs registrat-te 
presencialment al Centre 
de Cultura i Turisme durant
els dies previs a la FM.

Convit a la festa
L'any 2020 va fer 40 anys del primer pregó 
de la història de la Llacuna. Brindarem i ho 
celebrarem amb una xerrada a càrrec de 
Xavier Garcia Pujades, escriptor vilanoví i 
llacunenc d'adopció, fill de Xavier Garcia Soler, 
pregoner d'aquella Festa Major. 

Espectacle “Bruna”
BRUNA és un projecte de teatre comunitari 
que neix al poble d’Ullastrell. Un viatge a 
través del temps i a través de moltes vivències 
que de ben segur que han estat presents en 
moltes famílies d’aquest país. BRUNA neix de 
la necessitat d’homenatjar els nostres avis i 
àvies que van viure i sobreviure la guerra civil. 
Un record a totes les seves lluites silenciades 
que han fet que avui puguem ser qui som i 
expressar-nos lliurement a través de l’art.
Preu entrada: 5€ (pagament al control d’accés)

No kids, No party 
Qui porta la festa? La canalla! Perquè la festa 
no és festa sense els més menuts. Tallers 
variats de manualitats, art i moltes sorpreses!

2n Aplec a la plaça
Ben tornat dinar a la plaça Major! Enguany 
podreu tornar a baixar plats i gots al carrer i 
dinar amb la vostra bombolla! Hi haurà, a 
disposició de qui ho vulgui, taules i cadires. 
Porteu tot allò que sigui necessari per dinar. 
Us demanarem que tingueu cura de les 
vostres coses i prendre les mesures necessà- 
ries. Responsabilitza’t del que has portat i 
deixa-ho tot ben net. Aquest acte ha de 
finalitzar a les 16:30h.

Som llegenda
La gimcana familiar més esperada de tots els 
temps, on podreu descobrir de la mà dels 
protagonistes les llegendes de la Llacuna i, 
sobretot, posar-vos a prova i riure amb els 
reptes més inversemblants.  

Espectacle “Sempre de vacances” 
A principis de març arriben a casa nostra les 
orenetes i s'hi estan fins a finals de setembre. 
Les 2princesesbarbudes us expliquen la vida 
de les orenetes en el disc "Sempre de vacan-
ces". A través d’11 cançons de composició 
pròpia ens expliquen com fan el niu, què 
mengen, la seva criança, els viatges, el 
vestuari, el cant i els somnis. En un espectacle 
en forma de documental ornitològic, a l'esce-
nari hi trobareu quatre orenetes barbudes 
que es retroben després de la migració. Ens 
oferiran un concert amb instruments de 
joguina i ritmes pop.

Els millors playbacks de la història
Selecció i recorregut per les actuacions més 
destacades. Veniu a rememorar les millors po- 
sades en escena... i potser us hi reconeixereu!

NOVETATS ACTES

Anul·lacions i canvis d’horaris
A causa de la situació actual, la Comissió de 
Festes es reserva el dret de suspendre i/o 
reprogramar els actes. S’aconsella informar-se 
via xarxes socials (@festamajorllacuna) o a través 
del web de l’Ajuntament (www.lallacuna.cat). 

En cas de pluja
En cas de pluja, por haver-hi canvis en el 
programa. Estigueu atents a les novetats! 

La barra
Aquest any ens hem emocionat i la barra la 
portem des de la Comissió! Hem de prendre 
certes precaucions (higiene de mans, portar 
la mascareta i respectar la distància), per 
tant, si la cosa es col·lapsa, us demanem 
paciència.

Els vehicles
Es demana evitar l’ús del cotxe si no és 
estrictament necessari i utilitzar els espais 
d’aparcament senyalitzat. La Llacuna és un 
poble petit i s’arriba a tot arreu a peu.

INFO D’INTERÈS

Les mesures
Mascareta, higiene de mans i distància, res 
que no conegueu.  La majoria d’actes són a 
l’exterior, per tant, minimitzem el risc. 

Registre i control d’aforament
Hi haurà control d’aforament i caldrà inscrip-
ció prèvia als actes on vulgueu assistir. Us hi 
podreu apuntar mitjançant el codi QR que 
teniu a la part inferior del programa o presen-
cialment al Centre de Cultura i Turisme. 
L’inscripció no garanteix l’entrada al recinte. 
L’entrada es farà per ordre d’arribada i l’ober-
tura de portes serà 30 mins. abans de l’inici 
de cada acte. 

Punts d’higene de mans
Es disposarà de diversos punts amb higienit-
zant de mans en tots els actes.

El got, deixa’l a casa
Tothom a casa té el got de la FM, ja sigui a 
l‘armari o al bany aguantant els raspalls de 
dents, oi? Aquest any, per evitar creuaments i 
riscos de contagi, us demanem que el deixeu 
a casa. A la barra farem servir gots de blat de 
moro compostables d’un sol ús.

MESURES SANITÀRIES

La inscripció no garanteix l’entrada al recinte. 
L’entrada als actes es farà per ordre d’arribada.


