salutació

Divendres 15 de juliol

XXIX Torneig de Santa Cristina de Futbol Sala
Fins al 22 de juliol, a les 9 del vespre, al pavelló del Molí.
Acte organitzat pel Club Unió Futbol Sala Lloret.

Dissabte 16 de juliol

Torneig de petanca, categoria dupletes

Benvolguts lloretencs i lloretenques,
Us fem a mans la nova programació de Festa Major, una festivitat
que enguany presideixo per primer cop com a alcalde de la vila.
En el marc d’aquesta festa tan nostra, tan estimada i tan compartida per la ciutadania, per entitats i per associacions, desitjo que
en els anys del meu mandat els valors de la participació ciutadana, que any rere any queden reflectits en les nombroses activitats
que configuren aquest programa, es consolidin.
Com sabeu, Lloret de Mar en els darrers temps ha crescut significativament i hem doblat la població en només deu anys. Hem
passat de ser un poble de pescadors a convertir-nos en una
petita ciutat, i això significa que entre tots, des de cada un dels
nostres barris, hem de treballar activament per continuar sent el
municipi cohesionat que sempre hem estat.

A les 8 del matí, a les pistes del col·legi Pompeu Fabra. Preu
de la inscripció 5 €; els menors no paguen. Botifarrada per als
participants. Telèfon de contacte: 609 403 722 – 972 369 215 (de 20
a 21.30 h). Termini d’inscripció fins al 14/07/2011. Acte organitzat pel
Club Petanca Lloret.

Exhibició de les Puntaires de Lloret
De 5 a 7 de la tarda, a ses Escoues.

Concurs de pesca infantil

A les 2/4 de 7 de la tarda, al port de Canyelles. Inscripcions
gratuïtes a l’oficina del club fins a les 6 del mateix dia (972 368 818).
Els peixos pescats s’aniran posant en galledes i després del concurs
es tornaran a tirar a l’aigua. Premis per als cinc primers, Trofeu
Ajuntament de Lloret. Obsequis i berenar per a tots els participants i
sorteig d’un regal especial.
Acte organitzat pel Club Nàutic Cala Canyelles.

Audició de sardanes

Aquests dies són un bon exemple de la força amb que conservem les tradicions i història de la nostra vila i és, en aquesta línia,
que hem de mirar cap el futur de Lloret de Mar.

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila.
A càrrec de la cobla Marinada.

Gaudiu, doncs, intensament d’aquesta Festa Major!

Torneig de bitlles catalanes

Romà Codina i Maseras
Alcalde de Lloret de Mar

Diumenge 17 de juliol
A 2/4 de 10 del matí, a les pistes del col·legi Pompeu Fabra.
Preu de la inscripció 4 €; els menors no paguen. Botifarrada per als

participants. Telèfon de contacte: 609 403 722 (tot el dia) – 972 369
215 (de 20 a 21.30 h). Termini d’inscripció fins al 14/07/2011.
Acte organitzat pel Club Petanca Lloret, secció de bitlles catalanes.

Dilluns 18 de juliol
Repartiment de tiquets

Dinar de Festa Major del Casal del Jubilat

A l’hotel Evenia Olympic. Més informació i inscripcions a les
oficines del Casal del Jubilat.

Concert

A 1/4 d’11 de la nit, al passeig Manel Bernat i dins dels actes del
VIII Clon Festival, a càrrec d’Abba Revival, banda tribut a Abba.

Inici del repartiment de tiquets per accedir a les barques de
la processó de Santa Cristina. A l’Oficina de Turisme de Can
Garriga (Museu del Mar).

Dissabte 23 de juliol

Dijous 21 de juliol

Exposició dels llaguts dels nou clubs de rem que participaran a la
regata S’Amorra Amorra”. Durant tot el dia al passeig Verdaguer.

Correfoc

A 2/4 d’11 de la nit, a càrrec de la colla de diables Sa Forcanera,
des del Museu del Mar fins al passeig de Manel Bernat.
Us donem alguns consells i normes de seguretat per al
desenvolupament correcte del correfoc:
Participants
• Porteu roba i calçat adequats (cotó, mànigues i pantalons llargs).
• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic, de sanitat i dels
mateixos diables).
Veïns i comerciants
• Tanqueu portes i finestres i protegiu els vidres.
• Enrotlleu els tendals.
• No llanceu aigua als participants i espectadors.

Divendres 22 de juliol
Festa Major dels Nens

Durant el matí, gimcana amb els nens i nenes dels diferents casals
d’estiu. A la tarda, a la pista esportiva de l’escola Pere Torrent,
gran festa infantil a càrrec de Pep Callao i els Pepsicolen. L’acte
de la tarda està obert a tota la mainada de Lloret.

Exposició dels llaguts

Exhibició de les Puntaires de Lloret
De 5 a 7 de la tarda, a ses Escoues.

Trobada gegantera de Santa Cristina

A les 6 de la tarda, cercavila amb els gegants de Lloret. Sortida
de la plaça Pere Torrent, per continuar pel c/ Torrentó, c/ Sant
Pere, plaça Esglèsia, c/ Cervantes i arribada a la plaça de la Vila.

Passada dels Obrers de Santa Cristina

A les 10 de la nit, pels principals carrers de la vila, per anunciar
la festa de l’endemà. Tot seguit, a la plaça de la Vila, sorteig
de les posicions de sortida de la regata S’Amorra Amorra
i Toquen a Córrer de concurrència popular. Sardanes a càrrec
de la cobla Bisbal Jove. Acte organitzat per l’Obreria de Santa
Cristina.

Audició de sardanes

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila. A càrrec de la cobla
Bisbal Jove.

Concert

A 1/4 d’11 de la nit, al passeig Manel Bernat a càrrec de Teràpia
de Shock, el jove grup revelació de l’any gràcies als seus temes de
Polseres Vermelles.

Diumenge 24 de juliol
Diada de Santa Cristina

Passada dels Obrers de Santa Cristina

A 2/4 de 8 del matí, pels principals carrers de la vila, per
anunciar la sortida de la processó.

Sortida de la processó

Ball de Plaça o Dansa de les Almorratxes

A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de la Vila, a càrrec de les quatre
parelles d’Obrers de Santa Cristina.
Acte organitzat per l’Obreria de Santa Cristina.

Audició de sardanes

A les 8 del vespre, a la plaça de la Vila, a càrrec de la cobla Bisbal
Jove. Acte organitzat per l’Obreria de Santa Cristina.

A les 8 del matí, del temple parroquial fins a la platja, per anar
fins a Santa Cristina per mar. Després del cant de la Salve, a
la badia de Santa Cristina, celebració de la regata de llaguts
S’Amorra Amorra.

Audició de sardanes

Pujada en processó fins
a l’ermita de Santa Cristina

Dilluns 25 de juliol

Missa Solemne. En acabar la regata, al santuari, amb
acompanyament del cor Alba de Prima, veneració de Sa
Relíquia i cant dels goigs.

Estofat tradicional

A la sortida de la Missa, a la plaça del Pi, ofert als mariners i a les
autoritats convidades.

Tornada de la processó

A les 12 del migdia, fins a la platja de Lloret, i regata de llaguts
S’amorra Amorra (tripulacions femenines). Arribada de la processó
al temple parroquial de Sant Romà. Els actes del matí de la Diada de
Santa Cristina són organitzats per l’Obreria de Santa Cristina.

37è creuer S’Amorra Amorra - open

A les 12 del migdia, davant de la platja de Santa Cristina,
sortida de la tradicional regata a vela fins a la platja de Lloret.
Acte organitzat pel Club Nàutic Lloret.

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila, a càrrec de la cobla
Bisbal Jove.

Diada de Sant Jaume
Sardanes

A les 12 del migdia, a la plaça Pere Torrent, a càrrec de la
cobla Flama de Farners. Seguidament entrega de premis del
campionat social i aperitiu ofert per l’Ajuntament a la gent gran,
per commemorar el 27è aniversari del Casal del Jubilat.

Concert

A les 6 de la tarda, al Casal del Jubilat, a càrrec de la coral del
casal Tot Cor. Seguidament, festa de celebració de l’aniversari.

Passada dels Obrers de Sant Elm

A les 10 de la nit, pels principals carrers de la vila, per anunciar
la festa de l’endemà.

Audició de sardanes

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila, a càrrec de la cobla
Flama de Farners.

Dimarts 26 de juliol
Diada de Sant Elm

Missa de la Confraria de Sant Elm

Tradicional concert de
cobla i música catalanes

Costa Brava Reggae Kids

A les 11 de la nit, a sa Caleta,
a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal.

D’11 del matí a 6 de la tarda, a sa Caleta. Activitats familiars,
jocs de platja, tallers, inflables, bicicleta ecològica, etc.
Acte organitzat per Salmonetes Ahumados Hi Fi i la plataforma
Tenemos TDAH.

Dijous 28 de juliol

IV Costa Brava Reggae Fest

A les 12 del migdia, a l’església parroquial.

Sortida amb creuer per fer l’ofrena
d’una corona de llorer

A la 1 del migdia, a la platja de Lloret, davant de l’Ajuntament,
en memòria de les persones que van perdre la vida a la mar. Acte
organitzat per la Confraria de Sant Elm i l’Escola de Vela del Club
Nàutic Lloret.
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Ball de Plaça
o Dansa de les Almorratxes

A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de la Vila, a càrrec de les quatre
parelles d’Obrers de Santa Cristina i amb concurrència popular.
Acte organitzat per la Confraria de Sant Elm.

Sardanes

A les 8 del vespre, a la plaça de la Vila,
a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal.

Piromusical de Pel·lícula

A 2/4 d’11 de la nit, a la badia de Lloret,
a càrrec de Pirotecnia Pablo.
• Us recomanem que us situeu a la plaça de la Vila, al passeig Agustí
Font, al passeig Camprodon i Arrieta, i a la sorra de la platja –des
de l’Ajuntament fins al mirador dels Campions– i a partir del Museu
del Mar.

Dipòsit Legal GI-918/2011

• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Enguany, la música del piromusical estarà formada per bandes
sonores de grans pel·lícules.

27è Trofeu Sant Elm

A la 1 del migdia, a la platja de Lloret, 1a prova de la regata
d’embarcacions Classe Optimist per a alumnes de l’escola de vela.
Acte organitzat pel Club Nàutic Lloret.

Tradicional cantada d’havaneres

A 2/4 d’11 de la nit, a sa Caleta, amb el grup Port Bo.
Cremat per a tothom.

Divendres 29 de juliol
27è Trofeu Sant Elm

A la 1 del migdia, a la platja de Lloret, 2a prova de la regata
d’embarcacions Classe Optimist per a alumnes de l’escola de vela.
Acte organitzat pel Club Nàutic Lloret.

Concert de country

A 2/4 de 9 de la tarda, al passeig Manel Bernat, a càrrec del
grup The Country Revival Farmers.

Dissabte 30 de juliol
Neteja del fons del port de Canyelles

A les 9 del matí, al port de Canyelles. Acte organitzat pel Club
Nàutic Cala Canyelles. Inscripcions al mateix club (972 368 818).

Des de les 12 del migdia, a Sa Caleta. Festival de cultura
jamaicana. Dos escenaris, concerts, soundsystems, selectors i
DJ, Dancehall Queen, dancers, grafits, estands solidaris, etc. Acte
organitzat per Salmonetes Ahumados Hi Fi. Programes a part.

TDAH

Sortida simultània de la marxa simbòlica internacional
“Sumant quilòmetres, restant distàncies pel TDAH”.
A les 6 de la tarda, a Sa Caleta. A favor de la tolerància pels nens
amb TDAH i/o autisme. La marxa transcorrerà pel passeig marítim
fins a arribar a la Roca d’en Maig on hi haurà un espectacle
infantil. Acte organitzat per Salmonetes Ahumados Hi Fi i
la plataforma Tenemos TDAH.

NOTES:
• La Comissió Organitzadora pot modificar aquest programa per
causes imprevistes. Els canvis que es produeixin es comunicaran,
sempre que sigui possible, a través de Nova Ràdio Lloret (90.2 FM).
• Fins al 27 de juliol, al camp de futbol del col·legi Pere Torrent hi
haurà instal·lades les atraccions de la Festa Major.
• Abans de la Festa Major, a les botigues que són de l’Associació de
Comerciants, s’hi podran trobar els mocadors i les bosses de Santa
Cristina.
• Nova Ràdio Lloret (90.2 FM) farà un seguiment en directe de la
processó marítima i dels actes del matí de la Diada de Santa Cristina
i retransmetrà en directe el Ball de Plaça del dia 24.
• Canal Català Girona oferirà un programa especial la nit de la Diada
de Santa Cristina de tots els actes del matí. El dia 25 de juliol al
vespre, es tornarà a oferir el programa especial així com el Ball de
Plaça en diferit.

exposicions:
Exposició col·lectiva de Pintors de Lloret

Sala d’Exposicions de l’Antic Sindicat. Fins al 7 d’agost.
Horari: de dimarts a diumenge de 10 a 1 del migdia i de 5 a 10 del
vespre. Dilluns tancat.

Jornades de portes obertes

Jornades de portes obertes els dies 22, 23 i 24 de juliol als
següents elements del MOLL: Can Saragossa, Jardins de Santa
Clotilde, Museu del Mar, Castell de Sant Joan i Poblat Ibèric
Puig de Castellet. La visita nocturna als Jardins de Santa Clotilde
que es farà el 22 de juliol també serà d’entrada gratuïta.

Albert Vinyals, basat en J. Royo
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