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El municipi de Llançà es vesteix de festa
major a partir del dia 15 d’agost
La programació
inclou una vintena
d’activitats diferents,
del 15 (Santa Maria) al
20 d’agost

CONCERT I BALL. El mateix dissabte hi haurà concert i ball a càrrec de Betty Orquestra a les 20 h a
la sala d’actes de la Casa de Cultura. La mateixa formació oferirà el
ball de festa major a la plaça a les
23 h i clourà la jornada Disco Sarau.
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questa setmana Llançà
també celebra la seva
festa major d’estiu. Serà del 15 al 20 d’agost i hi
haurà una vintena d’activitats programades per l’Ajuntament.
SARDINADA POPULAR. Aquest
serà el tret de sortida de la festa.
Es farà el 15 d’agost, a partir de les
21 h a la Gola, el Port de Llançà. La
sardinada popular està organitzada per l’entitat Amigos Rocieros
de Llançà i Associació Llança’t. Un
cop hagi acabat el sopar hi haurà
sardanes amb la Cobla Baix Empordà, a les 22 h, a la plaça Major.
Aquesta activitat està organitzada per l’Agrupació Sardanista de
Llançà.

Un instant de la festa major de Llançà del 2018
CONTES, TEATRE I CONCERT. El
16 d’agost hi haurà el XVI Contes a
la Fresca, a càrrec dels rondallistes
Lourdes Macau, Llorenç Carreras i
el bard Marcel, a les 19.30 h, al carrer Muralla. A la nit, a les 21.30 h hi
haurà la representació d’«Ossos»,
una comèdia amb Toni Albà i Fermí Fernández, a la sala d’actes de

la Casa de Cultura. El preu de l’entrada anticipada és de 13 euros, i a
taquilla, de 15 euros. El mateix dia
hi haurà un concert de violí i guitarra amb Sònia Zeltser & Tono Blasi, a les 21 h a l’església parroquial
de St. Vicenç. El preu és de 10 euros i l’activitat l’organitza l’entitat
Amics de la Parròquia de Llançà.
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ESMORZAR I SARDANES. Pel
que fa al 17 d’agost, la jornada començarà amb un esmorzar de
pescador amb en Jaume de Pescaturisme Costa Mediterrània a l’Oficina de Turisme, i tot seguit contes
a càrrec de Joan Boer, a la biblioteca. Clourà la jornada una audició
de sardanes.

‘CLÀSSICA BRAVA’. El diumenge 18 d’agost començarà amb un
espectacle infantil a càrrec de la
Companyia Tumacat, a les 12 h.
Al vespre hi haurà un viatge musical a través de les obres més representatives de la guitarra espanyola amb l’espectacle «Clàssica Brava», a la casa de Cultura,.
Tot seguit, havaneres amb el grup
Mestre d’Aixa i cremat popular
amb els Amics del Cremat al pàrquing Rafael Estela.
CONCERT DE PIANO I VOLÍ.
Clourà la festa major el concert a
càrrec de Josep Almirón i Alberto
Reguero a la sala d’actes de la Casa
de Cultura el dimarts 20 d’agost. El
repertori inclou obres de Brahms i
Clara Shuman. El preu de l’entrada
és de 5 euros i es poden comprar
a la Casa de Cultura del municipi.

