BENVOLGUTS, BENVOLGUDES,
Ens trobem encara immersos en situació
provocant efectes greus tant de tipus social
mig. Tot i que quedi encara molt camí per
vacunació ha suposat un revulsiu i
progressivament la nostra vida social com a

de pandèmia sanitària, que porta
com econòmic durant el darrer any i
recórrer, el bon ritme del procés de
ja podem pensar en recuperar
poble.

Vist el camí que ha calgut recórrer fins ara i la resposta de tots els llambillencs
i llambillenques no puc sinó expressar-vos el més profund agraïment per la
vostra comprensió envers totes les mesures de contenció que ha estat
imprescindible prendre durant tot aquest temps. El vostre comportament social
en relació a aquestes mesures ha estat exemplar.
Ara, en el cicle inexorable que marca el desenvolupament de l’any, arriben de
nou les dates de la Festa Major. Com podeu comprendre, no és possible encara
organitzar una festa que contingui plenament tots els actes que voldríem. No és
possible realitzar encara actes com el Llambitast o els Llambijocs. Tanmateix,
els organitzadors de la festa, els voluntaris i voluntàries que la fan possible,
s’han esforçat de nou per aconseguir organitzar una festa major que serà capaç
de fer un petit pas més enllà de la que vàrem poder celebrar l’any passat. Ho
han fet, a més, amb molt poc temps de reacció, perquè les mesures han anat
variant progressivament, essent impossible saber amb suficient anticipació què
es podria fer i com caldria fer-ho en la data de celebració de la Festa.
Però la Festa Major arriba un any més. Per això us convido a gaudir dels actes
que s’hi organitzen. Poder-los compartir entre tots serà una de les millors
maneres que ens permetrà començar a reprendre una vida social municipal
trencada bruscament per la pandèmia i que ara demana ser recuperada al més
aviat possible.

AJUNTAMENT DE LLAMBILLES

Festa Major
Llambilles
CONSULTA TOTA LA PROGRAMACIÓ

Em farà molt feliç poder saludar-vos personalment en algun dels actes de la
festa major i poder tenir de nou un contacte personal amb tots vosaltres. Un
contacte que, en podeu estar segurs, he enyorat molt durant tot aquest temps.
Llambillencs i llambillenques, que tingueu una molt bona Festa Major!

DESCARREGA AQUEST
PROGRAMA AL TEU MÒBIL!

JOSEP M. VIDAL I VIDAL
ALCALDE

LES ACTIVITATS ES DESENVOLUPARAN GARANTINT EL COMPLIMENT DE LES
MESURES VIGENTS EN MATÈRIA DE SALUT.

#FMLLAMBILLESPOSTCOVID

DISSABTE MATÍ 10 DE JULIOL
ACTIVITATS REFRESCANTS:

DISSABTE VESPRE 10 DE JULIOL
CONCERT AMB EL GRUP TRIBUT ABBA A LES 23:15H

De 10:30h a 13:30h:
SÚPER TOBOGAN AQUÀTIC URBÀ, pura diversió per
a grans i petits. Porta’t el teu flotador!
I també per als més petits de la colla un INFLABLE
REFRESCANT.

De 12:00h a 14:00h:
Vermut Musical amb l'actuació de Cat & Cracks:
versions d'ara i sempre del rock & roll en català
SESSIÓ DE DJ DEGREE

DISSABTE VESPRE 10 DE JULIOL

A partir de les 00:30h

SOPAR DE FESTA MAJOR

SEGUEIX LA DIVERSIÓ AMB DJ DEGREE

21:00h - Benvinguda de l’alcalde
21:15h - Sopar a càrrec del Restaurant l’Escon i la Fleca – Cafeteria BdePas.
Menú d’adults 20€: Crema freda d’espàrrecs blancs amb escopinyes,
entremès de Festa Major, filet de porc amb salsa de bolets.
Pa, aigua, vi o refresc, postres, cafè i cava
Menú d’infants 8€: Macarrons, pa, aigua o refresc i postres

DIUMENGE 11 DE JULIOL
TROBADA DE VEHÍCLES CLÀSSICS I TRACTORS ANTICS

De les 08:30h a les 13:00h
7a Trobada vehicles clàssics i Tractors Antics:
(Avinguda Gironès, Zona Parc Tancat) ESMORZAR AL PAVELLÓ (4€)
MISSA:

Venda de tiquets a l’Ajuntament de Llambilles fins al dia
8 de juliol a les 8 del vespre.

HI HAURÀ ATRACCIONS DE FESTA MAJOR DISSABTE I DIUMENGE.

A les 12:00h:
Missa de Diumenge

