“Si tot l’any fos festa, divertir-se seria més avorrit que treballar” (W. Shakespeare).
Aquests darrers anys, però, hem viscut la situació contrària: la pandèmia ens ha imposat paraules com adaptada, reduïda, semipresencial, telemàtica, i tota la resta de
paraules que hem anat incorporant al nostre vocabulari i que signifiquen, finalment, el
mateix: ara no podem fer Festa (amb majúscules) i farem tot el possible per guardar,
almenys, la sensació de festa, de comunitat i de tradició. Aquest va ser l’esperit que
ens va moure a programar les dues darreres edicions de la nostra festa gran, la de
l’any 2020 i la del 2021.
Aquesta Festa Major d’estiu 2022, però, està cridada a ser la primera Festa (de nou
amb majúscules) de la postpandèmia. Recuperem una programació farcida d’actes on
no faltaran la cultura popular, els concerts, els espectacles, les activitats organitzades
per entitats culturals, entitats esportives, entitats en defensa de la pau i la solidaritat,
etc. La pandèmia ens ha ensenyat algunes coses, també s’ha de dir, i en aquesta programació les trobareu representades; propostes que ben aviat esdevindran costums i
que faran que aquesta festa sigui una mica millor. La primera, la presència de la festa
als barris o, dit d’altra manera (emprant una d’aquelles paraules que dèiem abans) la
descentralització. La següent, posar en valor la manera en què ens desplacem i fer
el possible per posar-vos-ho fàcil; per això trobareu al final del programa un mapa
d’aparcaments que habilitarem durant els dies de festa. I una més, la presència del
teatre a la nostra Festa Major. Com sabeu, hem fet un gran esforç perquè l’Ajuntament
pogués recuperar el seu paper de programador actiu (paper que no hauria hagut de
perdre mai). Per això, trobareu diverses propostes teatrals, tant programades pel
mateix Ajuntament, com pel teatre de La Passió, que ens porta un muntatge de luxe.
Esparreguerins i esparreguerines, enguany recuperem la nostra Festa gran i ho hem
de celebrar. Ens veiem a les places i als carrers per a compartir-ho!
Juan Jurado Bracero
Regidor de Cultura i Educació

Esparreguera és la seva Festa Major. La festa gran de casa nostra reflecteix a la
perfecció alguns dels trets d’identitat més importants de la nostra vila: la força de
les seves entitats, la importància de les arts escèniques, la tradició de la cultura popular, la vitalitat dels veïns i veïnes i la sensibilitat a una gran diversitat d’interessos
i iniciatives. La Festa Major és una petita gran mostra de tot això, que celebrem com
una autèntica reivindicació de nosaltres mateixos, com a festivitat que ens és pròpia
i ens representa.
Esparreguera és una vila singular. Ho és per la seva història, per la rellevància de les
arts i la cultura en la seva agenda, per la gran riquesa del seu teixit associatiu i fins i
tot per la seva configuració territorial. Al llarg dels anys hem esdevingut un municipi
amb una gran tradició teatral i amb més d’un centenar d’entitats i associacions que
canalitzen les inquietuds dels esparreguerins i esparreguerines en l’àmbit cultural,
esportiu i social.
Reflex de tot això, aquesta és una Festa Major que inclou una programació pròpia
d’arts escèniques, una variada oferta de concerts, balls i espectacles per a totes les
edats, activitats diverses que porten la festa arreu d’Esparreguera, competicions
esportives, exposicions, cultura popular i la ja tradicional i esperada Llagastada, que
dona el segell d’autenticitat a la nostra Festa Major. La nostra festa gran és el mirall
del que som com a poble i la gran celebració de la nostra identitat.
Aquests dies, celebrem la nostra singularitat, sentim-nos més que mai d’Esparreguera
i compartim sense complexos tot el conjunt d’atributs que ens fan únics. Ser d’Esparreguera és, sobretot, viure la Festa Major, sortir al carrer i gaudir de les activitats
de les entitats i de la gran riquesa de la seva vida associativa. Sentim el privilegi de
ser qui som i visquem amb orgull la nostra màxima representació social i cultural: la
nostra Festa Major.
Molt bona Festa Major, veïns i veïnes d’Esparreguera!
Eduard Rivas Mateo
Alcalde d’Esparreguera

El Concurs de Pintura Ràpida transforma l’espai públic de la vila en un escenari perquè els
artistes surtin al carrer buscant la inspiració
per a la creació de les seves obres aproximant
així la tècnica pictòrica a tothom.
Es premiaran les categories jove (de 12 a 17
anys) i d’adults (a partir de 18 anys).

DISSABTE 2 DE JULIOL
16.30 h

XXII Torneig d’Escacs
de Festa Major
Sala petita de La Passió

Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament d’Esparreguera.

Org. Club d’Escacs la Passió d’Esparreguera

Sala d’Exposicions Municipal

Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Associació de Jubilats i Pensionistes d’Esparreguera

18 h

Finals del Torneig Social 		
de Tennis

D’11 a 14 h

Pistes de tennis municipals

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Org. Club Tennis Esparreguera 1967

Piscina Municipal d’Estiu d’Esparreguera

18 h

Org. Fundació Esclerosi Múltiple

Torneig Benèfic de Futbol
Camp d’esports municipal

DILLUNS 4 DE JULIOL

DIUMENGE 3 DE JULIOL

I Torneig de 3x3

Org. Athlètic Club Esparreguera

De 19 a 22 h

70è Aniversari Club Bàsquet
Esparreguera

A partir de les 7.30 h

50è Concurs de Pintura Ràpida
d’Esparreguera

Del 4 al 15 de juliol. Inscripcions d’equips
participants a les oficines del club.
Pavelló Ramon Martí
Org. Nomadball

LlagasTAPA
De l’1 al 7 de juliol
Arriba la LlagasTAPA a Esparreguera! L’acte gastronòmic més diabòlic de la Festa
Major. Alguns bars i restaurants oferiran tapes inspirades en la Llagastada de la
Colla de Diables d’Esparreguera. Per fer-vos perdonar pel robatori de les gallines,
caldrà tastar-les totes, omplint la corresponent butlleta per demostrar-ho. D’aquesta
manera, fareu penitència amb molt gust de boca!
Org. Espavila i Colla de Diables d’Esparreguera
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22 h

DIMECRES 6 DE JULIOL

Cinema a la fresca 		
amb la pel·lícula Encanto

De 17 a 23 h

Estats Units, 2021
Els Madrigal són una família extraordinària.
Viuen amagats a les muntanyes de Colòmbia
en un paratge meravellós anomenat Encanto.

33a Edició del Torneig Vila
d’Esparreguera
Del 6 al 22 de juliol. Torneig de futbol 7 en
les categories aleví, infantil, cadet, sènior i
femení. Inscripcions d’equips participants, a
les oficines del club.
Camp d’Esports Municipal

La projecció es realitzarà a la zona de gespa del Parc de
la Vila, sense cadires. Porteu estores, mantes o tovalloles
per veure la pel·lícula asseguts a la gespa. Hi haurà un
espai adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Parc de la Vila

Org. Centre d’Esports Esparreguera

Org. Ajuntament d’Esparreguera

19 h

Premis de l’Esport

DIJOUS 7 DE JULIOL

Enguany els premis de l’Esport canvien d’escenari i de format per oferir en el marc del teatre
de La Passió un homenatge als millors esportistes de l’any 2022. La gala de lliurament de
premis reconeix la tasca de tot el teixit esportiu
durant la temporada amb el lliurament dels
Premis de l’Esport i dels 4 premis especials
Lluís Miquel Rebollo Martín a la trajectòria
esportiva, al reconeixement esportiu local, a
l’esport femení i a l’esforç i superació personals.
Teatre La Passió

17h

Inici del Joc de l’Espàrrek
Després d’uns anys, torna l’esbojarrat joc de
l’Espàrrek! L’Espàrrek és un joc de supervivència per a conèixer persones del nostre poble.
Aconseguiu ser els majors caçadors!
Cal inscripció prèvia a:
instagram.com/esplailallunaesp/

Carrers de la vila

Org. Ajuntament d’Esparreguera

Org. Esplai La Lluna. Col. Barraka Alternativa

18 h

Exhibició de patinatge artístic
Pistes de la Zona Esportiva

Org. Club de Patinatge Artístic d’Esparreguera

18 h

Obertura de l’exposició de les
obres del 50è. Concurs de Pintura
Ràpida d’Esparreguera
Les obres participants al concurs es podran
veure en una exposició a la Sala d’Exposicions
Municipal. L’exposició es podrà visitar del 7 a
l’11 de juliol de 18 a 20 h.
Sala d’Exposicions Municipal

20 h

Actuació dels Coros Rocieros
Santa Eulàlia i Nuevos Comienzos
Plaça del Centre

Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Associació de Jubilats i Pensionistes d’Esparreguera

Org. Ajuntament d’Esparreguera
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18 h

19.20 h

Penjada de la Senyera 		
al campanar de Santa Eulàlia

Antipregó
A continuació, cercavila fins la plaça de la
Constitució
Plaça de Santa Eulàlia

A les 18.30 h es farà la repicada de campanes
d’inici de la Festa Major.
Església de Santa Eulàlia

Org. Barraka Alternativa

Org. Amics del Campanar d’Esparreguera

20 h

Pregó de Festa Major

19 h

Batucades amb Batuco
i Sona Samba

Enguany el pregoner de la Festa Major serà
l’esparreguerí Oriol Malet, il·lustrador amb un
ampli reconeixement. Autor d’il·lustracions de
premsa a La Vanguardia, de llibres i també de
còmics al mercat franco-belga, ha publicat recentment Un món d’art brut. És director editorial
de la límia de còmics a l’editorial Comanegra.
Plaça de l’Ajuntament

Dues batucades simultànies amb les colles
de la vila animaran els carrers i anunciaran
que comença la Festa Major d’Esparreguera!
Org. Ajuntament d’Esparreguera
Recorregut A: carrer del Bruc, plaça de Sant Magí,
carrer de Montserrat, plaça de Santa Eulàlia, carrer
Gran, plaça de l’Ajuntament, carrer de l’Hospital, plaça
de la Constitució, carrer de Baix i plaça del Centre.
Recorregut B: plaça de la Unió, carrers de Sant Joan,
de Sant Miquel, plaça del Rei, plaça de Santa Anna,
passatge de l’Ateneu, carrer del Taquígraf Garriga,
carrer dels Arbres, plaça de la Constitució, carrer de
Baix i plaça del Centre.

Org. Ajuntament d’Esparreguera

20 h

Inauguració de la Barraka 		
i brindis
Plaça de la Constitució
Org. Barraka Alternativa

18.30 h

Le voyage

20.30 h

Concert de la Banda de Música
d’Esparreguera

Clown i teatre de carrer amb la Cia JAM
Amb Le voyage, es posa el focus en els refugiats
i migrats, i en el viatge que han d’emprendre
cap a una nova vida. Una reflexió profunda sobre un col·lectiu invisible, invisibilitzat i
deshumanitzat.
Plaça de Santa Eulàlia

Plaça de l’Ajuntament

Org. Ajuntament d’Esparreguera

21 h

VIII Sopar Solidari de Festa Major

Org. Ajuntament d’Esparreguera

El sopar té l’objectiu de fomentar l’esperit
solidari i cooperatiu entre la ciutadania i de
recaptar fons per a entitats socials del municipi
i de cooperació.
Preus: 18 € (adults), 10 € (infants) i 5 €
(tiquet zero).

Venda de tiquets a partir del 27 de juny a la plaça de
la Pagesia i als comerços Imagine, Activa’t Eco i Codi.

Plaça del Centre

Org. Entitats del Consell Local de Cooperació i Foment
de la Pau
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Preu: 2€ per participant. Places limitades.

21.30 h

Cal inscripció prèvia a instagram.com/esplailallunaesp/

Concert amb Àlex 		
Marteen i SFDJ7

Plaça de la Constitució
Org. Esplai La Lluna

Plaça de la Constitució
Org. Barraka Alternativa

18 h

Visita guiada: Família Rigol, 		
120 anys al campanar

23 h

Musicamón: Brasil
Mirla Riomar en concert

Aquest any 2022 n’ha fet 120 que la família
Rigol està a càrrec del campanar; al principi
donant corda al rellotge, després com a curadors i ara fent les visites guiades. Visitarem
el campanar i coneixerem la relació històrica
que hi ha tingut aquesta família.

La banda de Mirla Riomar proposa un
repertori des d’una perspectiva fresca, amb
un estil propi sorgit a partir de la fusió de
diferents ritmes de la cultura popular brasilera amb pinzellades de
jazz i soul. El seu directe ofereix temes
propis i versions
de clàssics de
diferents estils:
samba, choro,
bossa nova, ritmes
afro-brasilers i del
nord-est de Brasil
(baião, forró, ijexá,
samba de roda),
entre d’altres.
Plaça del Centre

Cal reserva prèvia a amicsdelcampanar@gmail.com.

Preu: 2 € (adults) i 1 € (infants)
Església de Santa Eulàlia

Org. Amics del Campanar de Santa Eulàlia

19.30 h

1er Triangular de Futsal Veterà
Juan Martín
Pistes poliesportives zona esportiva
Org. Veterans Futsal Esparreguera

19.30 h

Mou el cos. Concert familiar
amb Dàmaris Gelabert

Org. Ajuntament
d’Esparreguera

La música i el cos no es poden separar, aquest
és el lema del concert de Dàmaris Gelabert i la
seva banda, que proposa a les famílies no parar
de moure’s seguint el ritme i les coreografies
de diversos estils: funk, disco, salsa, country,
polca, celta, jazz… Un repertori basat en les
seves cançons més populars i d’altres de
noves en un format de luxe, amb 10 músics
a l’escenari.
Escenari de Les Hortes

DIVENDRES 8 DE JULIOL
17 h

Gimcana familiar
Participa en la gimcana de Festa Major! Hi
podran participar grups de 4 a 6 persones,
d’entre 3 i 18 anys d’edat (els infants de 3
a 6 anys hauran d’anar acompanyats d’un
responsable autoritzat pels tutors legals que
s’inclourà com a integrant del grup). Caldrà
escollir un nom de l’equip i tots els membres
de l’equip hauran de portar una samarreta
del mateix color.

Org. Ajuntament d’Esparreguera
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Llagastada 2022

Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer de
l’Hospital, plaça de la Constitució, carrer dels
Arbres, carrer del Taquígraf Garriga, carrer
Gran i plaça de Santa Eulàlia.

La Llagastada és la festa que gira entorn de
la llegenda de Sant Llagasta, segons la qual
el poble d’Esparreguera va robar les gallines
d’aquest personatge que vivia a Mas d’en Gall
perquè pensava que ponien ous d’or. Llagasta,
en assabentar-se’n, va cremar la vila i els
esparreguerins i esparreguerines espantats
li van retornar les gallines que, més que donar
or, treien foc pel bec.

Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Colla de Diables d’Esparreguera

ESCOLTA LA
CANÇÓ DEL
NUNCI

DIVENDRES 8 DE JULIOL
21.30 h

Acte I: L’avarícia d’un poble.
El Cercagallines
Ajuda a buscar les gallines pel poble!
L’alcalde Albert ordena al Nunci i a la gent
del poble que busquin les gallines que s’han
escapat. La comitiva va acompanyada de la
xaranga HoPeta Street Band, dels 3 capgrossos que representen els poders fàctics del
municipi (l’alcalde Albert, el mossèn Moisès
i el policia Pol), els Capgrossos de Martorell,
els Geganters d’Esparreguera i les Gitanes
Montserratines. Participa-hi amb el vestit
tradicional català!
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20 h

10 h

Exhibició de balls

Cronoescalada al campanar

Plaça del Centre

Inscripcions a barrakaesparreguera1@gmail.com

Església de Santa Eulàlia

Org. Ajuntament d’Esparreguera

Org. Barraka Alternativa
Col. Amics del Campanar d’Esparreguera i Parròquia
de Santa Eulàlia

23 h

Concert amb Laura Benet
(indie soul) i The Papa’s & The
Popo’s (versions)

De 10 a 13 h

Jocs de fusta familiars

Plaça de la Constitució

El carrer dels Arbres s’omplirà de jocs de fusta
gegants per a tota la família. Jocs d’enginy, de
lògica, d’equilibri, de punteria, de construcció
i trencaclosques faran les delícies de petits
i grans.
Carrer dels Arbres

Org. Barraka Alternativa

23 h

#BIG FRIDAY ESPARREGUERA
#BIGFRIDAY és un espectacle de grans èxits
musicals combinat amb mappings, coreografies i actuacions en directe amb un equip
100% del Baix Llobregat!

Org. Ajuntament d’Esparreguera

De 10 a 13 h

El recinte de les Hortes estarà tancat. No es permetrà
l’accés amb begudes ni amb objectes perillosos. Hi
haurà servei de bar.

El galliner

Vine a veure les gallines i els pollets de ben a
prop i coneix en detall la llegenda d’en Llagasta.
Plaça de la Pagesia

Escenari de les Hortes

Org. Ajuntament d’Esparreguera

Org. Colla de Diables d’Esparreguera

DISSABTE 9 DE JULIOL

11 h

Les vacances de Madame
Roulotte

8h

Toc de Matinades

A càrrec de la Cia. La Bleda

Recorregut: plaça de l’Església, carrers de Balmes,
dels Arbres, plaça de la Constitució, carrer de l’Hospital
i plaça de l’Ajuntament.
Org. Castellers d’Esparreguera
Col. Amics del Campanar d’Esparreguera

La pallassa Bleda arriba amb la seva caravana
al lloc perfecte per a passar les vacances. Allà
té una gran sorpresa: hi ha un munt de gent
que l’espera i que vol gaudir amb ella d’aquest
moment.
Carrer dels Arbres (davant la Sala
d’Exposicions Municipal)

8h

Concurs de Pesca Infantil

Org. Ajuntament d’Esparreguera

Les Pells (sota el pont d’Olesa 		
de Montserrat)
Adreçat a infants de fins a 12 anys
Org. Societat de Pescadors
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12 h

I Trobada de Balls de Gitanes
d’Esparreguera
Les colles de gitanes faran una cercavila des
de la plaça de Santa Eulàlia fins la plaça de
l’Ajuntament. Allà acabaran amb les actuacions
de totes les colles. Hi participaran les Gitanes
Montserratines amb les colles convidades de
Sant Quintí de Mediona i Castelldefels.
Plaça de l’Ajuntament
Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Gitanes Montserratines

18 h

Diada castellera
Hi participaran les colles convidades Tirallongues de Manresa i Xics de Granollers.
Plaça de l’Ajuntament
Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Castellers d’Esparreguera

19 h

13 h

XXVIII Trobada Gegantera

Vermut electrònic amb Dj Lui

A les 18.30 h hi haurà la plantada de gegants al
carrer dels Cavallers i a les 19 h començarà la
cercavila. Hi participaran les colles convidades
d’Abrera, Collbató, l’Hospitalet, la Roca del Vallès, Olesa de Bonesvalls i Sant Llorenç Savall.

Plaça de la Constitució
Org. Barraka Alternativa

14.30 h

Paella popular

Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer Gran, plaça
de Santa Eulàlia, carrers de Montserrat, del Beco, de
Ferran Puig, dels Arbres i s’acabarà fent la ballada de
gegants a la plaça de la Pagesia.
Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Geganters d’Esparreguera

Reserva de tiquets a barrakaesparreguera1@gmail.com

Plaça de la Constitució
Org. Barraka Alternativa

De 18 a 20 h

La ràdio al carrer
Carrer dels Arbres

Org. Ràdio Esparreguera

18 h

Torneig de Bitlles i Petanca 		
i Sardinada Popular
Pistes de petanca del Barri Font
Org. Club Petanca i Bitlles Barri Font
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HO POTS
AFRONTAR SOLA?

Comunica a la persona agressora que no
admetem el seu comportament masclista.

POSA LÍMITS

SI
NO

SI

PREGUNTA SI

POTS PARLAR AMB LA
PERSONA AGREDIDA?

NO

CIRCUIT D’ACTUACIÓ PER UNA FESTA MAJOR LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

13

HA PARAT?

AL PUNT LILA
al pàrking de les Hortes

NO

NO

93 777 55 77
Policia Local

GAUDEIX DE
LA FESTA!

CREUS QUE ES UNA

NO

SITUACIÓ DE RISC?

112
Emergències

SI

LI CAL AJUDA

RECORDA: respecta sempre les decisions i la intimitat de la persona que ha estat agredida.

A LES BARRES
d’alguna entitat

GAUDEIX DE
LA FESTA!

Si et sents còmode,

SI

SI

SERVEIS D’URGÈNCIA

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ
A LES DONES D’ESPARREGUERA
De dilluns a divendres, de 8 a 15h

SERVEIS DE SUPORT A LES VÍCTIMES

TELÈFON GRATUÏT I CONFIDENCIALS
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
24h

93 708 02 10

SERVEIS SOCIALS D’ESPARREGUERA
De dilluns a divendres, de 9 a 14h

677 500 229

EMERGÈNCIES
24h

112
POLICIA LOCAL D’ESPARREGUERA
24h

93 777 55 77
URGÈNCIES MÈDIQUES
24h

061

900 900 120

19 h

23.30 h

Tast de cerveses artesanes 		
de proximitat

Concert amb Monster Rats		
i Dj Natura

Reserves a barrakaesparreguera1@gmail.com

Monster Rats va ser el grup guanyador del
concurs de bandes musicals MONTSTAR.
Plaça de la Constitució

Plaça de la Constitució
Org. Barraka Alternativa

Org. Barraka Alternativa

23 h

00 h

Ball de Festa Major 		
amb l’Orquestra Rosaleda

Sessió amb els Dj’s Kript&Cool

Ball amb l’Orquestra Rosaleda, que interpretarà tota mena d’estils musicals, des dels
clàssics swing, valsos, txa-txa-txa, pasdobles
i boleros fins als ritmes llatins de les cúmbies,
salses i bachates, per fer les delícies dels bons
balladors i balladores.
Plaça del Centre

Org. Club de Bàsquet Esparreguera

Retornem a les millors dècades dels 80 i 90
i a alguns èxits dels 2000.
Plaça de Santa Eulàlia

DIUMENGE 10 DE JULIOL

Org. Ajuntament d’Esparreguera

6.30 h

Concurs de Pesca Sènior

23.30 h

Discomòbil amb la Mega Pubilla,
amb The Chanclettes, i versions
amb La Banda del Coche Rojo

Les Pells (sota el pont d’Olesa 		
de Montserrat)
Preu: 20 €
Org. Societat de Pescadors

Discomòbil amb la Mega Pubilla ens portarà tots
els èxits del moment i també temes de tota
la vida, barrejats amb les accions teatrals humorístiques de la companyia The Chanclettes.
A continuació, arribaran les versions de La
Banda del Coche Rojo. Vestits amb l’estètica
de la Fórmula 1, ofereixen temes techno, ska i
pop amb concessions a la patxanga de sempre.

9h

Torneig de Petanca
Pistes de petanca de la Plana
Org. Club Petanca AV La Plana

10.30 h

El recinte de les Hortes estarà tancat. No es permetrà
l’accés amb begudes ni amb objectes perillosos. Hi
haurà servei de bar.

Repicada de campanes 		
de Festa Major		

Escenari de les Hortes

Campanar de Santa Eulàlia

Org. Ajuntament d’Esparreguera

Org. Amics del Campanar d’Esparreguera

11 h

Ofici solemne de Festa Major
Església de Santa Eulàlia
Org. Parròquia de Santa Eulàlia
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Llagastada 2022

Recomanacions: cal protegir-se el cap i la
boca amb barrets i mocadors, tenir cura dels
ulls i les oïdes, anar ben tapat amb roba de
cotó de màniga llarga, pantalons llargs i calçat
còmode. S’han d’evitar teixits sintètics. Durant
el correfoc recordeu mantenir una actitud
correcta i deixeu-vos guiar pels diables.

DISSABTE 9 DE JULIOL
21.30 h

Acte II: El senyor de les
bèsties (El Correfoc)

Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Colla de Diables d’Esparreguera

Sobreviu a la ira d’en Llagasta 		
o uneix-te als llagastins!
En Llagasta, enfurismat, reclama als vilatans
les seves gallines i crema tot el poble amb
l’ajuda del profeta Hefest i els seus fidels
llagastins. L’acte comença amb el correfoc
infantil dels Polls Folls amb la comitiva d’en
Llagasta i continua amb el correfoc adult.

ESCOLTA LA MÚSICA
DEL CORREFOC,
LA FESTA DE LA
FOSCOR

Recorregut correfoc Polls Folls (infantil) i
arribada d’en Llagasta: carrer dels Cavallers,
plaça de l’Ajuntament, carrer de l’Hospital,
plaça de la Constitució, carrer dels Arbres*,
carrer del Taquígraf Garriga*, carrer Gran i
plaça de Santa Eulàlia. (*als carrers dels Arbres i Taquígraf Garriga només es cremaran
bengales).
Recorregut correfoc adult: plaça de Santa
Eulàlia, carrer de Beat Domènec Castellet, camí
del Puig, carrers de Montserrat, del Beco, de
Ferran Puig, de Balmes i plaça de Santa Eulàlia
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12 h

18 h

Cercavila de Festa Major

Pirates de secà

A 2/4 de 12 hi haurà la plantada de balls, bèsties
i gegants al carrer de Balmes. L’inici de la cercavila el donarà un coet i un repic de campanes
per part dels Amics del Campanar.
Hi participaran el Ball de les Gallines del Llagasta, el Ball de Bastons del Montserratí, els
Geganters d’Esparreguera, el Ball de les Gitanes
Montserratines, els Castellers d’Esparreguera,
la Banda de Música d’Esparreguera i diverses
colles convidades.
Durant la cercavila hi haurà llançament de
pirotècnia. Cal seguir les recomanacions de foc.

Cinc pirates, dels que ja gairebé no es troben, us
faran treballar de valent. Carregar sacs al vaixell,
aprendre el crit pirata, ballar totes les danses
que toquen i a més, si encara us queden forces,
fer una lluita amb confeti. Esteu preparats i preparades per a totes aquestes noves emocions?
Pistes de Mas d’en Gall

Espectacle d’animació 			
amb la Cia. Xip Xap

Org. Ajuntament d’Esparreguera

Recorregut: carrers dels Arbres i de l’Hospital, plaça
de l’Ajuntament, carrer Gran i plaça de Santa Eulàlia.
Acabarà amb un lluïment de cadascun dels balls i una
ballada conjunta i cantada popular de l’himne municipal
Galant Esparreguera.
Org. Ajuntament d’Esparreguera i Federació d’Entitats
de Cultura Popular d’Esparreguera

18 h

El NauFràgil de la Petra

Espectacle familiar a càrrec 		
de Maria Coll
La Petra emprèn un viatge en vaixell de paper.
Ella té molt clar on vol arribar, però no tot és
pot controlar. El rumb la sorprèn amb una
aventura la mar de divertida.

18 h

Torneig de Bitlles i Petanca 		
i xocolatada popular

Veniu amb roba que es pugui mullar!

Plaça de la Constitució
Org. Barraka Alternativa

Pistes de petanca del Barri Font
Org. Club Petanca i Bitlles Barri Font

18.15 h

XIII Trobada Bastonera 		
del Montserratí

18 h

Ballada de sardanes 		
amb la Cobla Montgrins

Hi participaran les colles convidades Bastoners
de Caldes de Montbui i el Ball de Bastons del
Vendrell.

Plaça de Santa Eulàlia

Org. Ajuntament d’Esparreguera
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Recorregut: plaça de Santa Eulàlia, carrers Gran, del
Taquígraf Garriga, dels Arbres i de l’Hospital i plaça
de l’Ajuntament.
Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Colla Bastonera del Montserratí

18 i 21 h (2 funcions)

Terra Baixa

20 h

A càrrec de la companyia formada arran
del programa de TV3 El llop

Concert de Festa Major 		
amb l’Orquestra Montgrins

El Teatre de La Passió acollirà Terra Baixa, el
clàssic d’Àngel Guimerà dirigit per Àngel Llàcer
i Enric Cambray. Ambientat en un ressort en
ple segle XXI, l’espectacle representa l’emblemàtica història de la Marta i el Manelic,
interpretat per l’esparreguerí Àlecs Guixà,
en una proposta propera i desenfadada que
apropa l’espectador a una de les grans narracions teatrals de la cultura catalana en un
format modern, fresc i passional.
Teatre de La Passió d’Esparreguera

L’Orquestra Montgrins, fundada l’any 1884, és la
degana de totes les existents avui a Catalunya.
Amb 16 músics a l’escenari, ofereixen un concert
amb un repertori completament nou cada any,
en el qual es troben tant èxits internacionals per
a complaure el públic de totes les edats com
també els temes més tradicionals.
Plaça del Centre
Org. Ajuntament d’Esparreguera

Org. La Passió d’Esparreguera

23.30 h

Ball de Festa Major 		
amb l’Orquestra Montgrins
L’Orquestra Montgrins omplirà la pista amb un
variat recull de ballables de tots els gèneres,
acompanyats d’arranjaments actuals per a
acabar la nit amb els ànims ben amunt.
Plaça del Centre
Org. Ajuntament d’Esparreguera

23.30 h

19 h

Obeses (pop-rock) i Les Montses
(folk-rock) en concert, i Dj Roger
Freedom

Lliurament de premis del XXVII
Concurs de Fotografia
d’Esparreguera

Després d’un any i mig apartats dels escenaris, Obeses inicien una nova gira amb la qual
aniran presentant i desvelant, periòdicament,
el seu sisè disc d’estudi, L’ai al cor.
Les Montses és una banda de folk amb tocs
potents de rock que va debutar l’any 2018 i
ara presenten el seu treball Enlaire.
Plaça de Santa Eulàlia

Local de l’AFE 			
(carrer de l’Hospital 39, 1r 1a)

Org. Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera

Org. Ajuntament d’Esparreguera
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Recomanacions: Cal protegir-se del foc per
evitar cremades amb roba de màniga llarga i
pantaló llarg, tapar cabells, protegir els ulls i
portar un calçat còmode. Cal evitar els teixits
sintètics. Durant l’Ensierru recordeu córrer
al costat o davant de la gallina i no picar-les
mentre no tinguin foc. Seguiu les indicacions
de l’organització en tot moment. L’acte no es
recomana per a menors de 14 anys. Els carrers
estaran marcats amb zones de baix risc i alt
risc. Eviteu les zones d’alt risc si porteu cotxets,
infants petits o animals o si sou persones amb
mobilitat reduïda.

DIUMENGE 10 DE JULIOL
20.30 h

Acte III: El retorn de l’aviram.
L’Ensierru
Guia les gallines fins a la plaça de Santa
Eulàlia per a demanar perdó a en Llagasta.
Els vilatans d’Esparreguera, espantats, tornen
les gallines a Sant Llagasta, mentre aquestes
els empaiten llançant foc. El vestuari oficial
per a participar-hi consta de mocador verd,
samarreta de l’Ensierru (sobre la màniga llarga), faixa verda i pantalons de cotó blancs.

ESCOLTA
L’HIMNE DE
L’ENSIERRU

Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrers
dels Cavallers, de la Guardiola, de Barcelona,
de Sant Joan, de Sant Miquel, de l’Hospital,
plaça de l’Ajuntament, carrer Gran i plaça
Santa Eulàlia.
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19 h

00 h

Concert amb Meneo Disidente
i Dj LVXA

Ballada de sardanes amb la Cobla
Ciutat de Cornellà

Plaça de la Constitució

Plaça de Santa Eulàlia

Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col·l. Secció Sardanista de La Passió

Org. Barraka Alternativa

DILLUNS 11 DE JULIOL

19 h

COCO: Performance de
personatges en desús

11 h

Visita guiada: Família Rigol, 		
120 anys al campanar

Jornada artística i teatral
Plaça de la Constitució

Aquest any 2022 n’ha fet 120 que la família
Rigol està a càrrec del campanar, al principi
donant corda al rellotge, després com a curadors i ara fent les visites guiades. Visitarem
el campanar i coneixerem la relació històrica
que hi ha tingut aquesta família.
Cal reserva prèvia a amicsdelcampanar@gmail.
com. Preu: 2 € (adults) i 1 € (infants)
Església de Santa Eulàlia

Org. Barraka Alternativa

19.30 h

7a. Coixinada
Que soni la música i comenci la coixinada més
boja d’Esparreguera!
Per a participar-hi, cal portar el coixí de casa, que
no tingui cremallera ni botons. Caldrà passar
per la revisió de coixins abans de començar
l’activitat i qui vingui en pijama tindrà avantatges. L’activitat és apta per a totes les edats.

Org. Amics del Campanar de Santa Eulàlia

18 h

Inscripció en el moment de començar.

Cercavila infantil

Plaça de la Pagesia

Amb la participació de les seccions infantils
dels Geganters d’Esparreguera, dels Castellers
d’Esparreguera, de la Colla de Diables d’Esparreguera, de les Gitanes Montserratines i
de la Colla Bastonera del Montserratí.

Org. Esplai La Lluna

20 h

Concert amb Paula i Deiv
Plaça de la Constitució

Recorregut: plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran, carrers
de Taquígraf Garriga i dels Arbres i plaça de la Pagesia.
Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Federació d’Entitats de Cultura Popular d’Esparreguera

Org. Barraka Alternativa

22.30 h

Castell de focs
Plaça de la Serralada

Org. Ajuntament d’Esparreguera
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La realització del
castell de focs estarà
supeditada al nivell de
risc d’incendi forestal
del moment
(Pla Alfa)

23.30 h

Solversions amb 		
l’Orquestra Girasol
Cloenda de la Festa Major amb les versions
de la mítica Orquestra Girasol de bandes com
Macaco, Amics de les Arts, Queen, Pets, Manel, Catarres, Bongo Botraco, Strombers o La
Pegatina. Tot amb el segell d’humor i festa
de la Girasol.
Plaça del Centre
Org. Ajuntament d’Esparreguera

© Benet Garcia per L’Orquestra Girasol

Llagastada 2022

Recomanacions: Cal protegir-se el cap i la
boca amb barrets i mocadors, protegir els ulls
i les oïdes, anar ben tapat amb roba de cotó,
màniga i pantalons llargs i calçat còmode. Cal
evitar teixits sintètics.

DILLUNS 11 DE JULIOL
20 h

Acte III: El retorn de l’aviram.
L’Ensierru infantil

Org. Ajuntament d’Esparreguera
Col. Colla de Diables d’Esparreguera

Guia els pollets al galliner
Amb tant enrenou han quedat els pollets fora
del galliner i s’han de tornar a en Llagasta
abans que se n’adoni. El vestuari oficial per
participar-hi consta de mocador verd, samarreta de l’Ensierru (sobre la màniga llarga), faixa
verda i pantalons de cotó blancs.
Recorregut: plaça de la Pagesia, carrers de
les Eixides, del Taquígraf Garriga i Gran, plaça
de l’Ajuntament, carrer de l’Hospital, plaça de
la Constitució, carrer de les Eixides i Plaça de
la Pagesia.
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P1. Aparcament 			
El Castell

P4

P2. Aparcament 			
de la piscina 			
d’estiu
P3. Aparcament 			
C/ Vallespir
P4. Aparcament 			
C/ Rebló
P5. Aparcament
de l’aeri

P3

P2

P1

P5
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ELS ESPAIS DE LA FESTA MAJOR
1. Plaça del Centre
2. Escenari de Les Hortes
3. Plaça de Santa Eulàlia
4. Plaça de la Constitució
5. Plaça de la Pagesia
6. Plaça de l’Ajuntament
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Recomanacions per als actes de foc
• No aparqueu cap vehicle en els carrers dels recorreguts.
• No bloquegeu les entrades dels carrers que serveixin d’evacuació dels
participants.
• Abaixeu els portals metàl·lics o persianes als edificis que en disposin.
• Enrotlleu els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• Protegiu portes i finestres amb cartrons.
• Retireu tots els elements que puguin cremar de balcons i terrasses.
• No llanceu aigua als participants del correfoc.
• Preneu les precaucions necessàries amb els vostres animals de companyia.
• Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
• Eviteu portar roba de teixit sintètic.
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Amb el suport de

