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Composici n

C M Y CM MY CY CMY K

Festa  Major  Llanars
2 0 2 1

Festa  Major  Llanars
2 0 2 1

24-25-26-27-28 de setembre
St. Cosme i St. Damià

24-25-26-27-28 de setembre
St. Cosme i St. Damià

Notes d’interès:

• L’Ajuntament de Llanars es reserva el dret de variar o modificar el programa d’actes degut

a la situació actual provocada pel Covid-19, per incidències meteorològiques, per fets inesperats

o per qualsevol altra circumstància.

• L’Ajuntament de Llanars procurarà que tots els actes comencin amb la màxima puntualitat,

per la qual cosa tota col·laboració serà benvinguda.

Divendres 24 de setembre
� A les 14h, Repic de campanes d’inici de festa major a càrrec del

campaner (Siscu de Can Llens).
� A les 18h, a la plaça de l’Om: Taller infantil: confecció de cap-

grossos. Cal portar una caixa de cartró.
� A les 19h, a la plaça de l’Om: Venda de samarretes de Festa

Major i entrega de banderoles.

� A les 21:30h, al passeig de Mn. Lluís Suriñach: Focs artificials

d’inici de Festa Major.
� A continuació (a les 22:30h aprox.) a la sala de ball: Espectacle

de màgia “Mag Màgia” a càrrec d’Enric Magoo. Aforament limitat.

Dissabte 25 de setembre
� A les 11h, a l’Església de St. Esteve: Ofici solemne en honor dels

Sants Metges Cosme i Damià. Presidirà i farà l’homilia Mn. Josep
Sala. Veneració dels Sants, Cant dels Goigs i processó. La Cobla
Genisenca tindrà cura de la part musical de l’ofici.

� A les 12h, al balcó de l’Ajuntament: Pregó de Festa Major, a
càrrec d’Andreu Carrera Solà, Llanarenc de l’any 2020.

� A les 12:30h, Inauguració de la Coberta de la Pista Poliesportiva

de Llanars. Seguidament, vermut popular i Audició de sardanes

amb La Cobla Genisenca.
� A les 17h, al parc infantil, Animació infantil a càrrec de Jaume

Barri.
� A les 17:30h, a la plaça de l’Om: Sardanes, amb la cobla Mil·lenària.
� A les 19h, a la pista poliesportiva: Concert de versions a càrrec

de La Tribut FM.

Diumenge 26 de setembre
� A partir de les 10h, a la sala de ball: Campionat popular de tennis

taula (no federats), categoria única. Inscripcions, fins el dia 24 a les
14 h, a l’Ajuntament de Llanars (tel. 972 74 03 61 / cultura@llanars.cat).

� A les 11:30h, a l’Església de St. Esteve: Missa solemne, presidida
pel Mn. Josep Baquer, cantada amb acompanyament de l’organista
Victòria Katsyuba.

� A les 12h, a les escales de l’església, Foto de grup de tots els

Llanarencs i Llanarenques. A continuació, a la plaça de l’Om,
ball de la geganta Roser i dels capgrossos. Tot seguit, Ball del

Roser amb els Dansaires de l’Om.
� A les 17h, a la plaça de l’Om: Sardanes, amb la cobla Foment del

Montgrí.
� A les 19h, a la pista poliesportiva: Concert a càrrec de Mariachi

Imperial “Elegancia Mexicana”.
� Tot seguit, es proclamarà “el Llanarenc/a de l’any”.

Dilluns 27 de setembre
� A partir de les 12h, al Camp de tir: Arrossada. Degut a la situació

sanitària d’enguany cal prendre algunes mesures de prevenció. Caldrà
que hi hagi 3 metres entre taula i taula, i també un màxim de 10

persones per taula. A l’hora de servir l’arròs, un representant de

cada taula haurà de recollir-lo per a tots amb una safata o recipient
similar.

� A les 14:30h, al Camp de tir: Fefe i Companyia: Farcell de jocs

tradicionals. Jocs tradicionals de fusta gegants.
� A les 17h, al Camp de tir: Espectacle “Set up” a càrrec de Los Barlou.

Dimarts 28 de setembre
� A les 10h, al Camp de tir: Esmorzar (a peu dret i mantenint la

distància de seguretat). Preu 3 €. A continuació, tir al plat.

* Els tiradors han de disposar del corresponent permís.
� A les 16h, a la plaça de l’Om: inici Caminada popular i en acabar

coca i xocolata.
� A les 16h, a la plaça de l’Om: Tradicional campionat de truc.

A tots els actes serà obligatori l’ús de mascareta

i s’haurà de mantenir la distància de seguretat.


