
21 d’octubre de 2018

FITOR
APLEC DE 

SANTA COLOMA



 

INFORMACIÓ i TIQUETS:

Palamós:
Mont-ras:

Palafrugell:

Forallac:

La Bisbal d’Empordà:

Llibreria Romero 
Sr. Salvador Alsina
Estanc núm.1 La Polèmica. 
c/ Torres Jonama, 78 
Àrea de Cultura de l’Ajuntament i carbonera
i Recuit i formatge Martell de Fonteta 
Àrea de Cultura de l’Ajuntament

Calonge: Àrea de Cultura de l’Ajuntament
Comerços: La Lluna /  Agència Juanola  /  Calçats Llinàs

En cas de mal temps la festa tindrà lloc al Cau dels Pins de St. Climent (Forallac).

Per encarregar els tiquets del dinar 
(15   ) cal adreçar-se:

La reserva de tiquets es tancarà el divendres  19 d’octubre

ORGANITZA: ASSOCIACIÓ AMICS DE FITOR

S‘obsequiarà els assistents amb un plat commemoratiu (cal portar got i coberts).
Només es podrà fer foc a l’àrea de lleure.

Per a més informació, truqueu al telèfon 687 623 943 - 650 297 529

COL·LABOREN:

Ferretería Industrial / Pintures / Bricolatge

PALAFRUGELL

Repicament de campanesA les 10.15 h

Ofici solemne en honor a la VergeA les 10.30 h

Tallers per a la mainadaA les 12.30 h

Cloenda amb Cantada PopularA les 18.00 h

Demostracio d’oficis anticsA les 11.00 h

Audicio de Gospel amb la Coral 
PALAMOS GOSPEL CHOIR

A les 11.00 h
Els tiquets reservats telefònicament caducaràn el mateix 

dia 21 d’octubre a les 12.30 h. a Fitor

Visita guiada al dolmen del Llobinar i la 
pedra dels Sacrificis, petit taller vinculat a la 
ceramica prehistorica, a carrec de l’arqueoleg 
Daniel Punseti 

A les 10.00 h

Gran arrossada popular (opcio vegetariana) A les 14.00 h

Musica en viu a l’esplanada dels LledonersA les 16.00 h

Sortida guiada per reconeixer les plantes del 
nostre entorn, com aplicar-les i els seus usos a 
carrec de Claudia Echenique

A les 11.30 h  

PROGRAMA  D’ACTES

* Donacio d’un quadre commemoratiu de Jordi Alemany

Audicio de sardanes a carrec de la 
cobla “BAIX EMPORDA” 

A les 12.00 h


