


A les 11h, a l’Església Parroquial de Sant Vicenç: 
Missa Solemne en honor del Sant i El Cant dels Goigs, amb 
la Cobla Ciutat de Girona.  
A les 12h, a la Plaça Major: 
Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona.  
A les 12h, a la Plaça Major: 
V Botifarrada Popular. Preu: 1€ (inclou: botifarra, plat, llesca de 
pa, vi i tovalló) 
A les 18h,  a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura: 
Festa de les Llances 2015.  
Tot seguit: Concert de Música Catalana a càrrec de l’artista 
Marina Rosell 

Dijous Dijous Dijous 222222   de generde generde gener 
  

Divendres Divendres Divendres 232323   de generde generde gener 
  

A partir de les 9h i fins les 19h, al Gimnàs de l’INS de Llançà: 
Inflables i molta diversió per la mainada.  Gratuït. 
A les 18.30h, a la Sala de Conferències de la Casa de Cultura: 
Donació de les beques Coll-Alcocer. 
A les 19h, a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura: 
Inauguració de la Mostra de Labors i Artesania.  
*Es podrà visitar fins el diumenge 8 de febrer. 
 A les 19.30h, a la Sala de Conferències de la Casa de Cultura: 
Presentació i benvinguda per part de l’Alcalde de Llançà de 
les Pubilles, Hereus, Pubilletes i Hereuets que es presenten al 
títol llançanenc 2015.  
A les 22h,  a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura: Teatre amb 
l’obra “Taula rodona o la joia de ser catalans”. Preu: 5€,     
entrades numerades *Venda d’entrades anticipades al PIJ a   
partir del dimarts 13 de  gener.  

*Nota informativa: 
Es comunica que per motius aliens a  l’Ajuntament de Llançà, la 
presentació, prevista pel divendres 23 de gener, del llibre Fotos 
antigues de Llançà,  queda ajornada i es realitzarà properament. 
 

Dissabte Dissabte Dissabte 242424   de generde generde gener 
  

Al Camp de Tir “El Molí”:   
A les 10h, Esmorzar popular. 
A les 11h, Tirada Social Local.  
A les 11h, a l’Església Parroquial de Sant Vicenç: Missa      
Solemne en honor del Sant amb la Coral Palandriu. 
A les 12h,  a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura: Teatre  
Familiar i Infantil amb l’espectacle “TUBS” a càrrec de la Cia. 
La Tal. Gratuït. 
A les 18h, al gimnàs de l’INS de Llançà: Música i Ball per a 
tothom amb el grup Si Fa Sol. Preu: 4,5€. 

Diumenge Diumenge Diumenge 252525   de generde generde gener 
  

Entitats Entitats Entitats col·laboradorescol·laboradorescol·laboradores: : :    

Patronat del Museu de l’Aquarel·la, Agrupació Sardanista de 
Llançà, Coral Palandriu de Llançà, Colla del Ranxo, Club de Tir  
“El Molí”, Associació Recreativa Ball-Llan, Associació La Xarxa i 
Comissió de festes.  

A les 11.30h, a la Sala de Conferències de la Casa de Cultura: 
Presentació del llibre “Porta d’entrada al Cap de Creus” i 
obertura de la biblioteca del Museu de l’Aquarel·la. 
A les 12.30h, a la Plaça Major: Sardanes amb l’Orquestra La 
Principal de la Bisbal i presentació de la Sardana en honor a 
Albert Tolsanas i Gabriel Salvat, a càrrec de Jaume Cristau. 
 
 

Al Pavelló Municipal d’Esports: 
A les 17h, Concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra La 
Principal de la Bisbal. Gratuït.  
A les 19h,  Presentació  i proclamació de la Pubilla i l’Hereu 
i de la Pubilleta i Hereuet 2015 i comiat dels representants 
del 2014. 
Tot seguit: Ball de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. 
Gratuït. 
A les 23h,  Concert amb l’Orquestra Diversiones. Gratuït.  
Tot seguit:  Continua la Festa amb música i ball.  


