
AJUNTAMENT DE 
VILALLONGA DE TER

Dissabte, dia 13 de novembre
- A les 11 del matí: PREGÓ a la plaça de les Escoles, a 

càrrec del “Llati de l’Any” 2019-2020. Hi haurà Suc 
de Lletissó per a tothom!!! 

- I, tot seguit s’anunciarà el “Llati de l’Any” 2021-
2022.

- A les 12 del migdia: Animació infantil amb la Sra. 
Bombolles a la plaça de l’Era. 

- A les 4 de la tarda: Sardanes amb la Cobla Tres Vents 
a la plaça dels Països Catalans.   

- A les 6 de la tarda: Disco mòbil amb Espectacles del 
Ripollès a la Plaça de l’Era. 

Diumenge, dia 14 de novembre
-	 A	 les	 11	 del	 matí:	 Ofici	 solemne	 amb	 la	 Cobla	

Rossinyolets. 
- A les 11:30 del matí: Disco Baby a la plaça de l’Era.
- A la 1 del migdia: Sardanes amb la Cobla Rossinyolets 

a la plaça de l’Era.  
- A les 5 de la tarda: Sardanes amb la Cobla Rossinyolets 

a la plaça dels Països Catalans.

Dilluns, dia 15 de novembre
- De les 9 del matí a la 1 del migdia: XXIII Campionat 

local de tir al plat. Tirada local i general de tir al plat.
- A les 11 del matí: Missa i, seguidament, benedicció 

de vehicles.

- A les 12 del migdia:  Sardanes amb la cobla 
PRINCIPAL DE LA BISBAL, a la plaça de l’Orri.

- A les 3 de la tarda: XXXIV Campionat local de truc 
als jardins/bar de la Piscina.

- A les 4 de la tarda:  Sardanes amb la cobla PRINCIPAL 
DE LA BISBAL, a la plaça de les Escoles.

- A les 6 de la tarda a la sala de la Cooperativa: 
 1r. Concert amb la Principal de la Bisbal. (Preu: 5 

euros).
- A les 9:30 del vespre a la sala de la Cooperativa:
 2n. Concert amb la Principal de la Bisbal. (Preu: 5 

euros).

VENDA D’ENTRADES A L’AJUNTAMENT A ON TAMBÉ HAUREU 
DE TRIAR A QUIN CONCERT VOLEU ANAR. AFORAMENT 
LIMITAT.

Dimarts, dia 16 de novembre
- A les 12 del migdia a la plaça de l’Era: Concert amb 

la Montecarlo i Vermut Popular (Gratuït). 
 Caldrà apuntar-se a l’Ajuntament i totes les persones 

assistents al vermut rebran un obsequi per part de 
l’Ajuntament!!!

 Durant el vermut es donaran els premis del Tir al Plat 
i del Truc.

*	 L’Ajuntament	de	Vilallonga	de	Ter	es	reserva	el	dret	de	variar	o	modificar	
el	programa	d’actes	degut	a	la	situació	actual	provocada	pel	Covid-19,	per	
incidències	meteorològiques	o	per	qualsevol	altre	circumstància.

/Salut

Mantingueu la 
distància de 
seguretat.

És obligatori l’ús 
de mascareta.

Renteu-vos 
sovint les 

mans.

1,5 m

Més informació a canalsalut.gencat.cat


