
FES EL CABIROL!   SAN TORNEM-HI!

 10.00 Jocs de fusta  
 Activitat infantil 

Plaça Major

 13.00 a 16.30 3r Aplec a la plaça  
  “Concurs de paelles”

 Vine a fer el teu arròs! 
 A la plaça hi haurà taules i cadires

Plaça Major 

 18.00 Repic general de campanes 
Església  

 18.00 Cercavila
 A càrrec del Ball de Diables, 

 el Drac, la Mulassa, el Ball de Bastons   
 i els Gegants. 

Recorregut: c/ de la Creu (Cal 
Mangano), pujada Sta. Maria, c/ del 
Raval, pl. del Vall, pl. de la Font, 
c/ de la Font, c/ Major i pl. Major

 

comissió
FESTA MAJOR
la llacuna

Ajuntament 
de la Llacuna

ORGANITZA:  COL·LABORA:

 19.00 Convit a la festa
 Xerrada commemoració 20 anys 
 del Ball de Diables de la Llacuna

Plaça Major

 0.00 Correfoc
 A càrrec del Ball de Diables, el      

 Drac i la Mulassa de la Llacuna 
Recorregut: portal d’en Garreta, 
pl. Major, c/ Major, c/ Engranell, 
c/ d’en Badorch, portal de la Banya, 
c/ de la Muralla, c/ de la Creu, c/ 
Raval, plaça del vall, portal del
Gabaig, c/ Major i pl. Major

 1.30 a 3.30 Orquestra Maribel
Pati de les escoles  

 4.00 Aira Sans (Dj Set)
Pati de les escoles  

ORGANITZA:  COL·LABORA: PATROCINA:
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 17.30 Tradicional berenar 
  popular musical

Font Cuitora

 20.00 Futbol (femení)  
Camp de futbol

 22.30 Havaneres i rom cremat 
 amb L’Espingari 

Plaça Major
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 12.00 Missa  
Església

 tot seguit Vermut i Ball Parlat 
 Versots satírics a càrrec del Ball de    

 Diables de la Llacuna
Plaça Major

 19.00 Futbol (masculí)  
 CF Llacuna vs. AE La Munia 

Camp de futbol

 20.00 Concert Orquestra Vancouver 
Plaça Major

 23.00 Concert Coral la Cuitora 
Plaça Major

 0.00 Ball de gala Orquestra Vancouver 
Plaça Major

 0.00 Embirra’t (Festa Jove) 
 Gimcana nocturna 

Inici i final al pati de les escoles

   

DIUMENGE 7DISSABTE 6

 10.00 Conta Contes
 A càrrec de Mònica Torra

Plaça Major 

 12.00 Missa solemne  
Església

 to tseguit Vermut i concert de sardanes   
  Cobla Terres de Marca

Plaça Major

 16.00 a 19.00 Inflables infantils 
  i Festa de l’escuma  

Pati de les escoles

 19.00 Futbol (masculí)  
 CF Llacuna vs. CE Carme

Camp de futbol

 22:30 Teatre “Impro Side Story”
 Show d’improvisació musical 

 sense guió ni partitura
Plaça Major

 0:30 PD Spoty 
Plaça de les Eres

DILLUNS 8

DIMARTS 9

 tot seguit Exhibició folklòrica 
 A càrrec de totes les Entitats que     

 formen el seguici en arribar a la pl. Major
Plaça Major

 tot seguit Parlament autoritats 
Plaça Major

 tot seguit Pregó 
 A càrrec de la Comissió de la Festa    

 Major de la Llacuna
Plaça Major

 tot seguit Ballada conjunta de lluïment   
  de les entitats participants   

Plaça Major

 0.30 a 1.45 La Séptima Trastada 
Pati de les escoles

 2.00 a 4.00 Dalton Bang 
Pati de les escoles

 fins a les 6.00 PD Spoty 
Pati de les escoles



comissió
FESTA MAJOR
la llacuna

Lacunenques i llacunencs! Esteu a punt? 
La Festa Major ja és aquí!

Un any més, ens fa molta il·lusió presentar-vos 
el programa d'actes de la FM22.

Ens fa especial il·lusió l'edició d'enguany, per 
deixar definitivament enrere les limitacions 
d'aforaments, recuperant aquella normalitat 
a l'espai festiu que totes desitjàvem.

A continuació us presentem un programa 
variat, pensat per totes les edats, deslocalitzat 
i amb algunes sorpreses!

La imatge gràfica de la FM22 vol retre home-
natge al Ball de Diables de la Llacuna, per 
commemorar la celebració del seu 20è 
Aniversari. Felicitats i per molts anys, Diables!

Us animem a comprar la samarreta de la FM, 
que ha estat customitzada a mà pels mem-
bres de la comissió, i a omplir el poble dels 
colors de l'infern!

Aprofitem per donar les gràcies a les noves 
incorporacions a la comissió i us convidem a 
sumar-vos-hi per continuar fent créixer la 
FM. Tots units fem força! També volem agrair 
als voluntaris i voluntàries que cada any ens 
donen un cop de mà durant els diferents actes.

Va, doncs, vestits de color foc, cremeu la Festa 
Major! La festa que aplega famílies a taula, 
uneix veïnes i veïns, retroba antigues amis-
tats, en fa de noves i provoca amors d'estiu! 
Compartiu la festa amb qui estimeu i obriu les 
portes de casa a les amistats foranies perquè 
experimentin de primera mà, que la Festa 
Major de la Llacuna és i la fa la seva gent!

Enfileu els carrers, balleu, salteu i canteu fins 
que surti el sol! Feu el cabirol!

Bona FESTA MAJOR 2022 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! 

Aquest any, la samarreta porta 
els colors del foc i es d’edició limitada! 
Ha estat tenyida amb la tècnica “Tie Dye” 
manualment per la comissió, perquè 
cada exemplar sigui únic i especial.

SAMARRETA
DE LA FM?

JA TENS LA 15€

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 Camins - 93 135 19 03 / 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 / 
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 / Origen 
Llacuna Agrobotiga - 647 608 485 / 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 barreges, 
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 acom-
panyament a qualsevol persona que detecti o 
pateixi una agressió sexista. S’habilita un espai 
a la barra de la FM on hi haurà persones identifi-
cades 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 discrimina-
tòria. 

Convit a la festa
L'any 2020 va fer 20 anys de la  fundació de la 
colla de Ball de Diables de la Llacuna. Brindarem 
i ho celebrarem amb una xerrada a càrrec de les 
entitats del poble, on es parlarà sobre seu paper 
en la dinamització del texit cultural del poble. 

Correfoc
Si el gaudeixes des de dins: porta roba de cotó de 
màniga llarga i pantalons llargs, barret de palla 
amb ales i calçat tapat no sintètic. Utilitza taps 
per a les orelles i ulleres de protecció. No toquis 
ni manipulis pirotècnia que es trobi al llarg del 
recorregut. No obstaculitzis l’espai d’actuació.

Si el gaudeixes des de fora: no llencis aigua al 
públic ni a les colles participants. Utilitza taps i 
porta ulleres de sol o elements de protecció 
ocular. Mantingues una distància de seguretat 
adequada. Tingues especial cura dels infants 
evitant exposar-los a primera línia.

3r Aplec a la plaça - Concurs de paelles
Un any més, fem xerionla de la bona a la Plaça! 
I aquest any la proposta és concurs de paelles! 
Veniu amb la vostra família, grup d’amics o la 
tieta per fer “in situ” un arròs! Hi haurà jurat i 
premi a la paella més gustosa! Servei de bar a la 
plaça i taules i cadires a disposar. Cal portar tot 
allò que sigui necessari per cuinar l’arròs o dur 
altre menjar fet si no vols participar del concurs. 
(No entraran en concurs els arrossos fets a casa). 

Teatre “Impro side story”
Un show d’improvisació sense guió ni partitura,  
on res està assajat ni pactat. Ni els actors, ni el 
músic, ni el públic saben el que faran, cantaran o 
interpretaran. Talent, bogeria i humor al servei 
del públic llacunenc, l’autèntic guionista. Vine a 
ve veure i co crear històries on  la música i les 
cançons tindran un paper fonamental, i on 
viatjarem des dels elegants  musicals de Broad-
way fins al fantàstic univers de Disney  o  de 
l’època daurada, entre d’altres. Entrada gratuita!

Inflables i Festa de l’escuma 
Activitat familiar,  es recomana dur banyador i 
tovallola. 

Festa Killer
L’assassí de la pastanaga ha decidit tornar aquest 
2022, ja siguis participant o no, segueix el joc 
d’estratègia en viu, el poble s’omple d’assassins i 
víctimes per gaudir de les festes majors del 
municipi. 

ACTE DESTACATS
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INFO D’INTERÈS

En actes amb pirotècnia
Els actes on hi ha pirotècnia són el CORREFOC, 
la CERCAVILA i el BALL PARLAT.

Cal seguir les instruccions de seguretat i la 
senyalització que està penjada als carrers. 
Retirar els vehicles i obstacles que puguin 
trobar-se al llarg de l’itinerari. No obstaculitzar el 
pas del bestiari i entitats que manipulen pirotèc-
nia. Enrotllar tendals, recollir roba estesa i tancar 
portes i finestres. Protegir els vidres d’aparadors 
i finestres amb cartrons gruixuts.

Els vehicles
El poble s’omple de gent durant aquests dies, 
demanem sisplau evitar l’ús del cotxe si no ées 
estricament necessari i utilitzar els espais 
habilitats d’aparcament senyalitzat, La Llacuna 
es un poble petit i s’arriba a tot arreu a peu.

La cadira, me la poso i me la trec
Apostem per la convivència veïnal, ens els actes 
que es realitzen, col·loca’t tu mateix la cadira i 
recull-la quan estiguis. Igualment ofereix la teva 
ajuda a aquelles persones grans o amb dificultat 
de mobilitat si t’ho demanen o creus que ho 
poden necessitar. Recuperem l’ajuda mútua!

En cas de pluja 
En cas de pluja, el programa pot patir lleugeres 
variacions. S’aconsella informar-se de pos- 
sibles ajornaments o cancel·lacions d’actes via 
xarxes socials (@festamajorllacuna) o a través 
del web de l’Ajuntament (www.lallacuna.cat).

Got reutilitzable
El got de la festa major ja es un clàssic! Segur 
que per casa en tens, ja saps com funciona! 

Anul·lacions i canvis d’horaris
La Comissió de Festes es reserva el dret de suspen-
dre i/o reprogramar els actes de la Festa Major. 

DONA SANG!
Dona el millor de tu, dona sang  
Som solidaris i volem donar el millor de 
nosaltres. La jornada de la donació de sang 
coincideix amb la màxima afluència de gent al 
poble, durant la Festa Major, perquè el Banc de 
Sang i de Teixits no tanca per vacances. 

Data: 7 d’agost
Hora: de 10 a 14h   
Ubicació: plaça de les Eres. CAP

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


