FESTES DE SANTA CRISTINA 2015

DIVENDRES 17:
-

XXXIII Torneig de Santa Cristina de Futbol Sala
LLOC: Pavelló del Molí
Fins al 22 de juliol
Acte organitzat pel Club Unió Futbol Sala Lloret

-

Intercanvi Cultural de Música i Dansa Catalunya-Euskal Herria
HORA: 2/4 de 10 de la nit
LLOC: Plaça de Pere Torrent
Amb la participació d’Adatxa Kemen dantza taldea d’Irun (Euskal Herria), la cobla
del col·legi Santa Maria i l’escola de dansa de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes.
Acte organitzat per l’Esbart Joaquim Ruyra.

-

Concert de música de pel·lícules a càrrec de la banda de músics de l’Escola de
Palafolls
HORA: 10 de la nit
LLOC: Passeig de Jacint Verdaguer
Acte organitzat pel Club Marina Casinet

-

Concert, dins dels actes del XII Clon Festival, a càrrec de Who’s that Girl, banda
tribut a Madonna.
HORA: ¼ d’11 de la nit
LLOC: Passeig de Manel Bernat

DISSABTE 18:
-

Torneig de petanca de Santa Cristina
HORA: 8 del matí
LLOC: Pistes de petanca del Club Petanca Lloret
Es jugarà en format doblets a sorteig (segons inscripcions).
El preu per persona serà de 5 € i s’hi pot inscriure fins al mateix dia del torneig.
Hi haurà esmorzar i premis per a tothom.
Telèfon de contacte: Pedro García Cuesta 658 149 985.
Acte organitzat pel Club Petanca Lloret

-

Exhibició de les Puntaires de Lloret
HORA: De 5 a 2/4 de 9 del vespre
LLOC: Ses Escoues

II Trobada Gegantera de l’Associació de Gegants i Capgrossos de Lloret de
Mar
HORA: 2/4 de 6 de la tarda
LLOC: Passeig de Jacint Verdaguer
A 2/4 de 7 de la tarda cercavila de gegants, capgrossos, geganters pels carrers de
Lloret de Mar.
Recorregut: passeig de Jacint Verdaguer, c/ Lleó, c/ de la Vila, c/ de Sant Pere i c/
Torrentó fins arribar a la plaça de Pere Torrent, on es farà la presentació de les colles
participants, els parlaments, l’entrega de records i la ballada final de totes les colles.
Colles geganteres participants: Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners,
Barri del Xup (Manresa), Roda de Ter, Blanes, Sant Joan Despí, Les Borges Blanques,
Lloret de Mar, Flaçà, Sant Vicenç de Montalt, Fornells i Colla Local Associació de Gegants
i Capgrossos de Lloret de Mar.
Acte organitzat per la Colla Gegantera de Lloret de Mar
-

-

ComedyNaits Lloret de Mar
HORA: 10 de la nit
LLOC: Auditori del Gran Casino Costa Brava
Quatre monstres de l'humor com Flipy, Jose Corbacho i Xavier Deltell, presentats
per Enric Company, ens faran riure durant dues hores. Qui en dóna més?
Venda d’entrades a ticketea.com. 14 € anticipada, 18 € a taquilla
Acte organitzat per Espectalium

-

Audició de sardanes a càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: Plaça de la Vila

DIUMENGE 19:


Torneig de bàsquet 3 X 3
HORA: de 9 del matí a 3 de la tarda
LLOC: Pavelló El Molí
Equips de 3 a 5 persones de totes les categories. Premis per als guanyadors.
Preu: 8 € per persona (inclou samarreta commemorativa, aigua i poma)
Inscripcions al Puntet de Lloret o a 3x3lloretdemar@gmail.com
Acte organitzat per Joventut Sa Romana Lloret de Mar



30a travessia nedant de la badia de Lloret
HORA: 10 del matí
LLOC: Platja de Lloret
Inscripcions en línia a www.cnlloretdemar.com
Acte organitzat pel Club Natació Lloret de Mar

Zombie Boat
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Platja de Fenals (passeig Ferran Agulló)
El primer vaixell zombie del món convida a totes les famílies, joves i grups a
transformar-se en zombie i participar a la zombie walk i a ballar a la zombie dance.
Passa-ho de pel·lícula!! A més farem fotos i vídeo (Activitat gratuïta, inclou taller
de maquillatge)


-

Ballada de Country
HORA: 9 del vespre
LLOC: Passeig de Manel Bernat
Acte organitzat per l’associació Amics del Country

DILLUNS 20:
-

Mulla’t pel mar
HORA: d’11 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 7 de la tarda
LLOC: platja de Lloret (davant del Mini Club)
Festa aquàtica amb inflable i tallers vinculats amb el mar.

A les 4 de la tarda entrada al mar dels submarinistes per fer recollida del fons marí,
mostra del material trobat i xerrada dinàmica, lúdica i pedagògica sobre el material que es
troba al mar. A 2/4 de 6 de la tarda presentació dels noms escollits per als animals de les
diferents zones de la platja de Lloret i Fenals.
Acte organitzat per Rocam
-

Assaig Ball de Plaça de Concurrència Popular
HORA: 2/4 de 8 del vespre
LLOC: pati de l’Erol
Assaig destinat als nens que vulguin ballar el Ball de Plaça del dia 26
Acte organitzat per la Confraria de Sant Elm

DIMARTS 21:
-

Correfoc a càrrec de la colla de diables Sa Forcanera
HORA: 2/4 d’11 de la nit. Concentració a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
LLOC: 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.

DIMECRES 22:
Òpera al carrer
HORA: 8 del vespre
LLOC: Pati de la Biblioteca Municipal
Amb vestits d'època, i una posada en escena espectacular, diferents cantants
interpreten en directe passatges famosos del gènere líric.
Espectacle per a tots els públics.
-

-

2a edició d’Els Bucs d’El Puntet en concert
HORA: 10 de la nit
LLOC: Passeig Manel Bernat
A càrrec de Teoria del Qua i Stone Rose

DIJOUS 23:
-

II Torneig Comarcal de Petanca
HORA: 9 del matí
LLOC: Pistes de Petanca del Rieral (davant Hotel Olympic)
Acte organitzat per l’Associació de Petanca Lloretenca

-

Exposició dels llaguts dels nou clubs de rem que participaran a la regata
S'Amorra Amorra
HORA: Durant tot el dia
LLOC: Passeig Verdaguer

-

Activitat biblioinfantil
HORA: 2/4 de 7 de la tarda
LLOC: Pati de la Biblioteca Municipal
Espectacle “El petit circ de Mesieu Moustache” i taller de malabars (a partir de 6
anys).

Passada dels Obrers de Santa Cristina
HORA: 10 de la nit
LLOC: 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
-

-

Concert d’ELS PETS
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: Passeig de Manel Bernat

DIVENDRES 24 (Diada de Santa Cristina):
-

Passada dels Obrers de Santa Cristina
HORA: 2/4 de 8 del matí
LLOC: Pels principals carrers de la vila per anunciar la sortida de la processó

Sortida de la processó
HORA: 8 del matí
LLOC: Del temple parroquial fins a la platja per anar fins a Santa Cristina per mar.
Després del cant de la Salve, celebració de la regata de llaguts S’Amorra Amorra a la
badia de Santa Cristina.
-

-

Pujada en processó fins a l'ermita. 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. Ofert als mariners i a les autoritats convidades
HORA: A la sortida de la missa
LLOC: plaça del Pi

Tornada de la processó
HORA: 12 del migdia
LLOC: De Santa Cristina fins a la platja de Lloret
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.
-

41è creuer S’Amorra Amorra Open
HORA: A les 12 del migdia, sortida de la tradicional regata a vela fins a la platja de
Lloret
LLOC: davant de la platja de Santa Cristina
Acte organitzat pel Club Nàutic Lloret
-

-

Jornades de portes obertes als següents elements del MOLL: Can Saragossa,
Jardins de Santa Clotilde, Museu del Mar, Castell de Sant Joan
Ball de Plaça o Dansa de les Almorratxes a càrrec de les quatre parelles d'obrers
de Santa Cristina
HORA: 2/4 de 8 del vespre
LLOC: Plaça de la Vila
Acte organitzat per l’Obreria de Santa Cristina

-

Audició de sardanes a càrrec de la cobla Bisbal Jove
HORA: 8 del vespre
LLOC: Plaça de la Vila
Acte organitzat per l’Obreria de Santa Cristina

DISSABTE 25 (Diada de Sant Jaume):
- 31è ANIVERSARI DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
HORA: 12 del migdia
LLOC: Plaça Pere Torrent
Sardanes a càrrec de la cobla Flama de Farners. Seguidament agraïment als
diferents grups d’activitats culturals representants del casal .
A les 5 de la tarda concert de la coral Tot Cor a la sala polivalent de la Casa de la
Cultura, per celebrar el seu 13è aniversari. Seguidament berenar.


Concurs de pesca infantil
HORA: 5 de la tarda
LLOC: Port de Canyelles
Més informació al telèfon 630 465 512
Acte organitzat pel Club Nàutic Cala Canyelles.
-

Passada dels obrers de Sant Elm
HORA: 10 de la nit
LLOC: Pels principals carrers de la vila per anunciar la festa de l’endemà

-

Audició de sardanes a càrrec de la cobla Flama de Farners
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: Plaça de la Vila

-

Tradicional cantada d’havaneres a càrrec del grup Bergantí
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: Sa Caleta
Cremat per a tothom

DIUMENGE 26 (Diada de Sant Elm):
-

Missa de la Confraria de Sant Elm
HORA: 12 del migdia
LLOC: Església parroquial

-

Sortida amb creuer per fer l’ofrena d’una corona de llorer
HORA: 1 del migdia
LLOC: 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

-

31è Trofeu Sant Elm
HORA: 1 del migdia
LLOC: 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


Ball de Plaça, o Dansa de les Almorratxes, a càrrec de les quatre parelles d'obrers de
Santa Cristina i amb concurrència popular
HORA: 2/4 de 8 del vespre
LLOC: Plaça de la Vila
Acte organitzat per la Confraria de Sant Elm



Sardanes a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal
HORA: 8 del vespre
LLOC: Plaça de la Vila
-

Castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Estalella
HORA: 2/4 d’11 de la nit
LLOC: Badia de Lloret


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.



Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.

-

Concert de Festa Major a càrrec de La Principal de la Bisbal
HORA: 11 de la nit
LLOC: Sa Caleta
Concert líric amb formació d'orquestra

EXPOSICIONS:
-

Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura. Exposició col·lectiva de pintors de
Lloret. Fins al 31 de juliol. Horari: De les 10 a les 2 del migdia i de les 4 a 2/4 de 9
del vespre

VISITES TEATRALITZADES:
-

Visita teatralitzada al Castell de Sant Joan... o de com una sèrie de curiosos
personatges no deixen que la guia acabi en pau la seva explicació! Cada
divendres, del 3 de juliol al 28 d’agost, a les 9 de la nit. Places limitades. Menors de
12 anys, entrada gratuïta. Cal reserva prèvia al telèfon del Museu del Mar: 972 364
454.

-

El Fantasma de Can Garriga. Cada dissabte, del 4 de juliol al 29 d’agost, a les 9 de
la nit al Museu del Mar. Places limitades. Menors de 12 anys, entrada gratuïta. Cal
reserva prèvia al telèfon del Museu del Mar: 972 364 454.

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 26 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 de Santa Cristina.

-

Nova Ràdio Lloret (90.2 FM) farà un seguiment en directe de la processó marítima,
dels actes del matí de la Diada de Santa Cristina i del Ball de Plaça del dia 24.

