SANT JOSEP 2018
PROGRAMA D’ACTIVITATS

Diumenge 11 de març

9a Trobada Gegantera de la Llagosta
9.30 h Plantada de gegants a l’av. de l’Onze de
Setembre
11.15 h Sessió d’escalfament oberta a tothom
11.30 h Passejada gegantera
13 h Picada de gegants i final de festa a la
plaça d’Antoni Baqué
(En cas de pluja, l’acte tindrà lloc al CEM El Turó)
Durant la Trobada:
- Recollida d’esmorzars i berenars infantils amb la
col·laboració de REMS
- Concurs d’Instagram #lallagostaesgegant18. 3
grans premis! Trobareu les bases al Facebook i a
l’Instagram de la Colla Gegantera (@GegantsLlagosta)
Col·laboren: Ajuntament de la Llagosta, REMS,
Foto-Club la Llagosta, les Llagostes de l’Avern i
Casa Tió.
Dimarts 13 de març

Espectacle Notes Saltarines

A les 18 h, al Centre Cultural
Escola Municipal de Música de la Llagosta

Dissabte 17 de març

Revetlla Popular

De les 19.30 a les 00.30 h, a la pl. d’Antoni Baqué
Parròquia de Sant Josep

Demostració de foc

A les 20 h, a la plaça d’Antoni Baqué
Les Llagostes de l’Avern
Diumenge 18 de març

IX Torneig de Sant Josep de futbol sala i
II Trobada en família
Jornada solidària
De 9 a les 18 h, al pati de l’Escola les Planes
AMPA les Planes

Fira d’adopció de gossos

La ciutadania podrà conèixer els animals que
l’Ajuntament té en custòdia a Help Guau. Aquesta
entitat donarà consells sobre quin tipus de gos
convé a cada família
De 10 a les 13.30 h, al Parc Popular
Help Guau i l’Ajuntament

Dilluns 19 de març

Un tomb per la història de la Llagosta.
Passejades Mateu Bartalot

Una passejada per redescobrir els racons i
anècdotes singulars
A les 10 h, sortida des del carrer de Vic, a l’alçada
de l’ambulatori

Parc Infantil

Circuit de karts i tallers lúdics
D’11.30 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h, a la plaça
d’Antoni Baqué i a l’av. de l’Onze de Setembre

Taller de circ

D’11.30 a 13.30 h i de 16.30 h a 18.30 h a l’av. de
l’Onze de Setembre

Atraccions i matalassos gratuïts
Durant tot el dia, al solar de l’Església

Jornada d’Atletisme Escolar

Diferents proves i modalitats d’atletisme
Inscripcions als centres escolars de la Llagosta
A les 16 h, al Parc Popular
Organitza: Ajuntament de la Llagosta
Col·laboren: CMEELL i Club Fondistes la Llagosta

