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Benvolguts lloretencs i lloretenques,

Ja hi tornem a ser! Amb Sant Romà a la cantonada, 
novament us faig arribar la programació de la Festa 
Major amb la satisfacció de poder presentar-vos 
més de 35 activitats culturals, lúdiques, esportives i 
socials a mida de tots els públics amb l’objectiu que 
puguin gaudir, grans i petits, d’aquestes dates.

Malgrat que els temps no aconsellen màniga ampla, 
mantenim una altíssima participació ciutadana. És 
per això que vull agrair especialment a totes les enti-
tats l’esforç portat a terme per omplir de contingut el 
programa que ara teniu davant. Des de l’Ajuntament 
us oferim tot el suport, però és ben cert que sense 
les vostres il·lusions i la vostra implicació personal 
i de grup, aquesta Festa Major no tindria la mateixa 
atmosfera.

Aquest dinamisme i varietat d’oferta d’oci és cla-
rament un valor afegit per als visitants que durant 
aquests dies conviuen amb nosaltres. A la tardor, 
Lloret de Mar –a diferència d’altres municipis de la 
Costa Brava que ja han acabat la temporada– es 
manté com una vila hospitalària i oberta. Aquesta 
vitalitat i el contacte amb la nostra gent fa d’una 
estada, un record inoblidable. Que ho sigui també per 
vosaltres.

Us desitjo una feliç Festa Major!

Xavier Crespo i Llobet
Alcalde

Salutació
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Les exposicions 
d’en “Bambi”

Per als lloretencs de tota la vida, 
en Josep Valls i Roca és “es petit 
de Can Ribalaigua”. Per als que el 
van començar a tractar a partir de 
la seva etapa professional de paleta 
és “en Bambi”. Sembla que aquest 
simpàtic sobrenom li van atribuir els 
primers anys de la seva vida laboral, 
quan treballava en unes obres de 
l’hotel Mediterrani. En aquella època 
Lloret estava faltat d’aigua i els es-
tabliments procuraven tenir-ne bo-
nes reserves en algun lloc. A l’hotel 
esmentat van decidir instal·lar uns 
dipòsits grossos sobre la teulada i 
s’havien de pujar  a dalt. En Josep 
Valls i uns quants paletes més, tots 

ells joves, feien el ronso mirant qui 
realitzaria aquella feina difícil. Algú 
va al·ludir a la seva inexperiència 
i joventut. Concretament, referint-
se a en Josep, va venir-li a dir. “Si 
encara ets un “bambi”!”. Com deu 
saber tothom, “Bambi” era el nom 
del protagonista d’una pel·lícula de 
dibuixos d’animals, de les de Walt 
Disney, que encarnava el paper d’un 
cérvol petit. Ja li va quedar “Bambi” 
per a tota la vida. 
   En Josep va néixer l’any 1940. 
Un accident laboral va reduir les 
seves facultats al voltant de 1986 i, 
a partir d’aquell moment, va  co-
mençar a invertir el temps lliure en 

el col·leccionisme. Li va agafar la 
dèria de reunir el màxim possible 
de fotografies de tot el que tingués 
relació amb Lloret. Visitar-lo a casa 
seva suposa trobar-se envoltat de 
prestatgeries plenes d’àlbums, més 
o menys classificats per temes. En 
Valls no defuig cap imatge. Igual 
recull fotografies de paisatges o de 
racons urbans del poble de totes 
les èpoques, que retrats de perso-
nes, d’escenes familiars, laborals, 
socials… El que vulgueu. Ho fa 
amb un entusiasme desbordant. La 
freqüència amb què anava a fer-se 
fer reproduccions i, per tant, els 
calers que hi invertia, van moure 
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algun fotògraf professional amic a 
ensenyar-li la forma de fer-se les 
reproduccions ell mateix i estalviar 
diners. El nostre col·leccionista cal-
cula que actualment té unes 50.000 
fotografies. El nombre d’àlbums ja 
no el sap. La qualitat més sobre-
sortint d’en “Bambi” és que, de la 
mateixa manera que agraeix quan 
se li facilita alguna fotografia que no 
té, posa a l’abast de tothom el seu 
material si cal il·lustrar algun llibre 
o algun programa. No té un no per a 
ningú. D’altra banda, gaudeix oferint 
la seva col·lecció a la contempla-
ció dels vilatans i, de tant en tant, 
munta exposicions a la sala muni-
cipal o a les parets de les ermites 
el dia que hi ha aplec. La gent hi 
gaudeix molt i hi passa hores i hores 
identificant els personatges. Fins 
ara porta fetes unes 35 o 40 exposi-
cions. Ell mateix té uns plafons que 
munta i desmunta amb la il·lusió de 
contribuir a la nostra vida cultural i 
social. Només de veure la requesta 

que tenen aquestes seves mostres 
gràfiques ja es dóna per ben pagat. 
Li he preguntat quina és la foto més 
curiosa que té, la més antiga, la que 
s’estima més… No té predileccions. 
Se les estima totes per igual i, en tot 
cas, lamenta no tenir cap fotografia 
dels darrers temps de les drassanes 
de Lloret. És un tema que li plauria, 
però segurament en aquella època 
la fotografia encara estava a les 
beceroles. Potser sí que m’hauria dit 
la fotografia que li ha resultat més 
polèmica. No li he preguntat perquè 
encara recordo la pols que va aixe-
car quan, amb bon humor, va exhibir 
una sèrie de fotografies seves en 
companyia de joves estrangeres, 
manifestant que es tractava de les 
seves conquestes. També a vegades 
se li ha molestat algú en veure’s 
exhibit sense permís. Cal entendre 
que en Josep Valls ho fa tot de bona 
fe, sense buscar els treus peus 
al gat. La veritat és que les seves 
exposicions, encara que el dia de la 

inauguració congreguen, a vegades, 
poca gent, són molt concorregudes 
el temps que estan obertes. A la 
gent li agrada anar-hi en calma, 
sense garbuix, sense pressa, a 
mirar amb atenció i recordar temps 
passats ja irretrobables. No sé si la 
freqüència amb què en Josep Valls 
ens ofereix exposicions de fotografia 
és habitual en altres pobles. En el 
nostre ha esdevingut ja una mena 
de clàssic sobretot dels moments 
en què Lloret es retroba a si mateix: 
dies de Festa major, festes d’ermites 
o entitats… Llavors, el seu esforç 
encaixa perfectament amb el sen-
timent dels vilatans i això justifica 
l’èxit assegurat que tenen. Que duri!
                                                           

Joan Domènech i Moner    

Inauguració de l’Exposició 2.009, 
el dijous 5 Novembre a les 20:15 
a la Sala d’Exposicions de l’Antic 
Sindicat   
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Xino-Xano. Fa trenta 
anys, decidírem caminar

Que el Xino-Xano és una entitat que 
ha fet molt per a Lloret és indiscuti-
ble. Fins i tot estic d’acord que si el 
Xino-Xano no s’hagués creat, l’haurien 
d’inventar. Perquè aquest any cele-
bra el seu trentè aniversari i durant 
aquest temps els seus membres no 
han parat de mostrar la seva estima 
per Lloret i tot el que hi té relació, 
ja siguin les tradicions, la cultura, la 
història, el patrimoni natural... Però 
la gent sap com es va crear aquesta 
penya, nascuda un mes de gener 
sense cap tipus de pretensió? La gent 
sap que els seus fundadors, coneguts 
com a “Los siete Magníficos”, van 
començar a parlar del Xino-Xano arran 
d’una caminada organitzada pel Club 
Atletisme Lloret? I la gent sap real-
ment la gran quantitat de coses que 
ha arribat a fer aquesta entitat al llarg 
de la seva existència? Fa dos anys 
vaig començar el projecte de recollir 
tota la informació possible relaciona-
da amb el Xino-Xano per plasmar-la 
en un llibre per a la posteritat. I he 
de reconèixer que, tot i que des que 
vaig néixer he sabut de l’existència 
d’aquesta entitat, mai no m’hauria 
arribat a imaginar que s’havien fet 
tantes coses. Els seus membres més 
fidels encara deuen recordar el dia en 
què van aconseguir el Miracle de Sant 
Quirze o com van riure l’any que van 
fer de jurat a la rua de Carnaval. Les 
dones poden sentir encara el dolor de 
les butllofes que els sortien en tallar el 
pa. A molts se’ls dibuixa un somriure 
als llavis quan pensen en les barreges 
que es prenien plegats a Can Maitan-
quis abans d’anar a tirar l’art. I qui no 
hagi viscut totes aquestes coses en 
primera persona tindrà l’oportunitat 
de conèixer-les a través del llibre que 
publiquem amb molta il·lusió per ce-
lebrar el trentè aniversari de l’entitat. 
Xino-Xano. Fa trenta anys, decidírem 
caminar fa un recorregut pels primers 
trenta anys de vida d’aquesta penya, 

que si és tan estimada per tothom 
deu ser per alguna cosa. Anècdotes, 
anotacions històriques, llegendes i un 
petit repàs del patrimoni cultural i his-
tòric de Lloret. Tot plegat s’entrecreua 
en aquest llibre, amb una prosa inten-
cionadament amena i distesa per fer 
que tot lector pugui passar una bona 
estona coneixent una part important 
de la història d’aquest municipi de la 
Costa Brava. 

Maria Joancomartí

Presentació del Llibre el dissab-
te 7 de Novembre a dos quarts 
de nou del vespre al Casal de 
l’Obrera
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MontPhoto celebra 
la seva edició amb 
record de participació´

MontPhoto –el nou pas endavant 
que la secció fotogràfica del Cen-
tre Excursionista de Lloret de Mar 
va promoure l’any 2008 en el seu 
concurs– ha començat a donar els 
seus fruits. El passat dia 2 d’octubre 
es va tancar el termini d’inscripció a 
l’edició 2009, amb un total de 2.600 
fotografies presentades a concurs, tot 
un rècord de participació si comp-
tem que la primera edició del Trofeu 
Montbarbat, fa tretze anys, va tenir 
unes 300 fotografies a concurs. 

Per aquesta edició, la quantitat de 
premis s’ha diversificat encara més, 
si es pot, en establir-se dues cate-
gories més a concurs: pel que fa a la 
muntanya, s’hi ha afegit la categoria 
d’“Activitat de muntanya”, dedicada 
exclusivament a la fotografia dedica-
da a documentar totes les pràctiques 
i esports d’alta muntanya. Per altra 
banda, dins de la vessant de Natura, 
s’hi ha afegit un tema obligat: “Aus”; 
i resten inalterables les quatre cate-
gories que ja formen part del concurs 
des de quasi la primera edició del 
concurs, és a dir, Muntanya, Natura, 
Denúncia Ecològica i Espais Naturals 
de les Comarques de Girona.

El ressò mediàtic del concurs ha 
arribat fins a la Federació Catalana 
de Fotografia, que ha nominat el 
Concurs Montphoto al Premi Na-
cional de Fotografia al millor Mitjà 
Difusor de la Fotografia 2009. És un 

reconeixement a una feina costosa 
però que ens ha regalat molts bons 
moments i lligams. El cap de setma-
na del 24 d’octubre es porta a terme 
a Andorra l’entrega dels guardons, ja 
tan sols el fet d’estar nominats, ens 
omple d’orgull i de noves ganes de 
continuar treballant per millorar la 
feina feta.

Per altra banda, des d’aquest mes 
d’octubre apareix al web de Foto-
natura –el millor portal mundial de 
fotografia de natura de parla hispa-
na– una extensa entrevista amb els 
coordinadors del concurs.

I per si fos poc, Francisco Mingo-
rance, Juan Pablo Moreiras i Javier 
Selva, tres extraordinaris fotògrafs de 
rellevància internacional, participaran 
activament en la deliberació de les 
fotografies premiades.

Només ens resta convidar-vos a 
tots al cap de setmana del 5 i 6 de 
desembre del 2009 a la deliberació 
pública i posterior entrega de premis, 
a la sala d’exposicions de l’Antic Sin-
dicat. Es  podrà gaudir de l’exposició 
a la mateixa sala, com cada any, de 
l’1 al 31 de desembre.

Us hi esperem!

Paco Membrives i Albert Torras
Coordinadors de MontPhoto
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Costa Brava Plató 
de Cinema

Quan Albert Puig Palau va convèncer 
Albert Lewin per rodar la pel·lícula 
Pandora y el holandés errante a la 
Costa Brava es va iniciar una època 
daurada, cinematogràficament parlant, 
en aquest indret meravellós.

Grans productores internacionals es 
van interessar pel paisatge verge de 
la nostra costa, esperonats també, cal 
dir-ho, pels baixos costos de produc-
ció tant de la gent com dels elements 
que necessitaven.

Ava Gardner, James Mason, Liz 
Taylor, Dirk Bogarde, Anne Baxter, Kirk 
Douglas, Orson Welles…, així com 
actors catalans i de la resta de l’Estat 
espanyol com Màrius Cabré, Joan Ca-
pri, Paco Moran, Fernando Rey,Víctor 
Manuel, Ana Belén… van ser els 
exponents humans que van convertir 
aquest territori en un immens plató de 
cinema.

El llibre Costa Brava plató de cinema 
recull tota aquesta meravellosa  his-
tòria. Ens parla de totes les pel·lícules 
rodades a la Costa Brava des dels 
anys 30 fins als anys 80. Cada 
pel·lícula té la seva fitxa tècnica: di-
rector, actors, exteriors i la productora; 
així com els programes de mà, fotos 
del rodatge i fotogrames escollits. De 
tota manera, el que dóna realment la 
pinzellada de distinció al llibre és tota 
la sèrie de testimoniatges que l’autor 
ha recollit de la gent que ho va viure, 
o simplement entrevistes realitzades 
en el moment del rodatge.

És aquest un llibre que parla de 
cinema, però en realitat és la història 
d’una època de la Costa Brava. Lloret, 
Tossa, Sant Feliu, s’Agaró, Palamós, 
Palafrugell, Llafranc, Tamariu, l’Escala, 
Roses, Cadaqués, Port de la Selva… 

Tots tenen alguna cosa a dir en relació 
a aquests rodatges de pel·lícules i 
tots ells van estar immersos, uns 
més que altres, en aquest glamur del 
cel·luloide. I aquesta és la història que 
Lluís Molinas ens explica, alhora que 
ens fa gaudir d’un temps passat però 
inoblidable.

Presentació del llibre Costa Brava 
plató de cinema, el diumenge 22 de 
Novembre a les 18:00 al Casal de 
l’Obrera i posterior projecció de la pel.
lícula filmada a Lloret de Mar, La Piel 
Quemada.
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La col.lecció “Es Frares”: 
una publicació singular que 
prestigia la imatge de Lloret

L’any 1990, Joan Domènech va iniciar 
la publicació d’aquesta col·lecció amb 
l’objectiu de salvaguardar i recopilar, 
amb el major rigor possible, molts as-
pectes de la nostra cultura local. Des 
de llavors, a través d’una edició acu-
rada i a partir d’una selecció d’estudis 
ben rigorosa, aquesta col·lecció ha 
procurat difondre diferents treballs 
d’investigació que tracten sobre diver-
sos àmbits vinculats al nostre muni-
cipi: urbanisme, història, patrimoni, 
demografia, medi ambient, economia, 
sociologia... 

El primer llibre de la col·lecció, 
El cementiri de Lloret de Mar, de 
Rosa Alcoy, va editar-se l’any 1990 
i, llavors, l’autora va aportar una 
interessantíssima informació textual 
i gràfica que va convertir aques-
ta publicació en un referent pels 
estudiosos del modernisme i de l’art 
funerari català. 

Dos anys després, va aparèixer La 
marina mercant de Lloret de Mar. 
Segles XVIII i XIX, d’Agustí M. Vilà i 
Galí. En aquest treball es publicava 

el resultat d’una pacient investiga-
ció i es complementava amb unes 
excel·lents fotografies que recollien 
imatges de bona part de les anti-
gues embarcacions lloretenques. 
L’edició d’aquest estudi va marcar 
una línia de treball que ha estat 
seguida, posteriorment, per altres 
investigadors. 

Després d’aquesta publicació, 
la col·lecció “Es Frares” va patir 
la seva particular “travessia del 
desert” fins que l’any 2000, i sota 
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la coordinació del Servei d’Arxiu 
Municipal, es va reprendre amb 
l’edició d’un nou llibre: Evolució 
urbana i edificació privada a Lloret 
de Mar, de 1850 a 1915, de Jordi 
Padilla. En aquest treball, l’autor 
ens presentà una detallada història 
de l’urbanisme i la construcció 
local que ens permet conèixer el 
nivell tècnic i artístic que tenien els 
mestres d’obres i arquitectes de 
finals del segle XIX i principis del 
XX. Actualment, aquest estudi s’ha 
convertit en un interessant manual 
per als estudiants d’arquitectura i 
també per als tècnics d’urbanisme 
d’altres municipis. 

Els anys 2001 i 2002, arran de 
l’empenta cultural impulsada per 
la commemoració del mil·lenari, 
aquesta col·lecció s’incrementà 
notablement amb l’aparició de tres 
noves publicacions. Primerament 
s’edità La indústria suro-tapera 
a Lloret de Mar, d’Agustí M. Vilà i 
Galí, que exposà amb rigor quina va 
ser l’evolució d’aquesta activitat al 
nostre municipi i quines foren les 
causes del seu declivi. Uns mesos 
més tard va aparèixer La bòbila ro-
mana de Fenals (Lloret de Mar), dels 
arqueòlegs Ramon Buxó i Joaquim 
Tremoleda, que s’ha convertit en 
llibre de consulta obligada per als 
arqueòlegs que treballen i estudien 
l’època romana a les nostres con-
trades. I, finalment, es va publicar 
El fons municipal en pergamí de 
l’antiga universitat de Lloret de Mar, 
de Margot Pons i Espó, que comptà 
amb l’assessorament i el guiatge de 
qui fou excel·lent arxiver i medieva-
lista, Josep M. Pons i Guri. Aquesta 
darrera publicació no solament va 
omplir un buit en la història medie-
val del nostre municipi, sinó que 
es convertí en un “diplomatari” 
ben interessant pels medievalistes 
catalans. 

L’any 2003 s’edità el llibre El castell 
de Sant Joan de Lloret, de Joan 
Llinàs, Elvis Mallorquí, Jordi Meri-
no i Carme Montalbán. Els autors 
presentaren l’evolució històrica del 
castell a partir de les dades obtin-
gudes a les campanyes d’excavació 
arqueològica i a partir de les infor-
macions extretes a diversos fons 
documentals. Es realitzava, doncs, 
un exercici interessant on es coordi-
naven dues disciplines: l’arqueologia 
i la història. El bon resultat obtingut 
permetia plantejar, en el futur, altres 
treballs on també es coordinessin 
professionals d’àmbits diferents. 

Durant els anys 2005 i 2006 es va 
publicar, en dos volums, la reedició 
en facsímil de la revista Aires Llore-
tencs, que va editar-se entre 1933 i 
1936. Aquesta reedició, no solament 
ha estat  consultada per moltíssims 
lloretencs que han volgut recuperar 
i recordar aquella revista, sinó que 
també hi ha molts historiadors que 
l’han consultada per tal de conèixer 
quin era l’ambient social, polític 
i econòmic que es vivia, durant 
la segona república, en el nostre 
municipi. 

L’any 2007 es presentà el llibre Can 
Saragossa de Lloret de Mar. Estudi 
arqueològic, històric, artístic i procés 
de restauració, una obra col·lectiva 
en la qual participaren els següents 
especialistes: Albert López, José 
Luis González, Ainhoa Pancorbo, 
Maria de Gràcia Salvà, Mario Zuc-
chitello, Albert Casals i Javier Sanz. 
En aquesta ocasió, doncs, també es 
van coordinar de forma excel·lent 
els diferents professionals que van 
intervenir en l’execució del projecte 
de restauració de Can Saragossa 
(arquitectes, arqueòlegs i historia-
dors) i, així, es va aconseguir una 
publicació interessant que donà a 
conèixer l’evolució històrica que va 
seguir aquest antic mas i el procés 
de restauració de l’edifici. 

I a principis d’aquest any es va 
publicar Turó Rodó: un assentament 
ibèric tardà a Lloret de Mar, de 
Josep Frigola, Joan Llinàs i Car-
me Montalbán. En aquest treball 
els autors aconsegueixen un dels 
objectius que s’havien proposat: 
facilitar la informació a tothom que 
hi estigui interessat, sigui quina 
sigui la seva formació i siguin quins 
siguin els seus coneixements; i ho 
fan a partir de la combinació de dos 
tipus de llenguatge: d’una banda, 
el registre lingüístic de caràcter 
científic i tècnic que requereix un 
estudi d’aquestes característiques, i 
de l’altra, un llenguatge planer que 
permet a tots els lectors entendre la 
importància, l’evolució i les caracte-
rístiques d’aquest jaciment. Eviden-
tment, les fotografies, els dibuixos 
i les gràfiques acaben d’arrodonir 
la funció pedagògica d’aquesta 
publicació. 

Però la col·lecció “Es Frares” no 
s’atura i ja estem treballant amb 
la propera publicació que tractarà 
sobre la concepció i l’evolució dels 
jardins de Santa Clotilde, un element 
patrimonial extraordinari del nostre 
municipi que està catalogat per la 
Generalitat de Catalunya com a BCIN 
– Bé Cultural d’Interès Nacional.  

En definitiva, procurem valoritzar les 
investigacions realitzades sobre el 
nostre municipi i pretenem difondre 
aquests estudis de la millor manera 
possible. Però, si encara no teniu 
la col·lecció completa (11 volums), 
teniu la possibilitat d’adquirir-la al 
preu de 160 €. Si us interessa, po-
deu adreçar les vostres peticions a 
arxiu@lloret.cat o cultura@lloret.cat 

Joaquim Daban i Massana.
Cap del Servei d’Arxiu Municipal.
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Lloret de Mar

Programa de festes
Sant Romà 2009

del 8 al 22 de novembre

DIUMENGE 8:
XXIX MARXA POPULAR A SANT PERE DEL BOSC
HORA: 9 del matí 
LLOC: plaça de la Vila (sortida)
A l’arribada, esmorzar amb pa amb tomàquet, botifarra i vi novell per a totes 
les persones participants
Es posarà a la venda el nou llibre Xino-Xano, Fa 30 anys decidírem caminar, 
escrit per Maria Joancomartí.
Acte organitzat pel Xino-Xano

SARDANES
HORA: 2/4 d’11 del matí
LLOC: Sant Pere del Bosc
A càrrec de la cobla Flama de Farners
A continuació, a l’interior de l’ermita, actuació de la coral Unió Lloretenca
Acte organitzat pel Xino-Xano
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DIMECRES 11:
PRESENTACIÓ D’’’ELL I ELLA. JOC DE MEMÒRIA’’
HORA: 8 de la tarda
LLOC: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Foment de la igualtat a través del joc 

DIJOUS 12:
DINAR POPULAR
HORA: 2/4 de 2 de la tarda
LLOC: Hotel Samba
Dinar i ball obert a tothom.
PREU: 10 €
Acte organitzat per l’Associació de Pensionistes, Jubilats i Jubilades de Lloret 
de Mar

DIVENDRES 13:
CAMPANYA “ENCOMANA EL CATALÀ”
HORA: de 10 del matí a 8 del vespre
LLOC: plaça Pere Torrent
Reproducció d’un carrer (com en l’espot televisiu) on les activitats i l’acció 
d’animació proposada s’intercalaran amb el missatge d’utilitzar el català en les 
situacions quotidianes de la vida i evitar el canvi de llengua de manera inneces-
sària. A les 19 h, presentació de parelles lingüístiques.
Acte organitzat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Ca-
talunya amb la col·laboració de l’Oficina de Català de Lloret de Mar
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PREGÓ DE FESTA MAJOR
HORA: 2/4 de 9 del vespre
LLOC: Sala d’Actes de l’Ajuntament
A càrrec d’Agustí Blanch i Masferrer, president de la Confraria de Sant Elm 
Tot seguit, encesa de la traca d’inici de la Festa Major

SOPA DE L’ÀVIA
HORA: 9 del vespre
LLOC: Casal del Jubilat
Se servirà la sopa de l’àvia, acompanyada d’una broqueta i bon vi. 
Acte organitzat pel Casal de Jubilat

DISSABTE 14:
AMB LES MANS A LA MASSA
HORA: 10 del matí
LLOC: plaça Doctor Adler
Aquesta activitat pretén que totes les persones participants puguin treba-
llar amb el fang. 
Acte organitzat per l’associació El Carrilet

MODELISME NAVAL
HORA: de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia
LLOC: estany Joan Agustí de l’avinguda del Rieral
Presentació de models, exhibició i navegació a vela i a motor
Inscripcions: a les 10 del matí
A més, vaixells radiodirigits disponibles per a la mainada
Acte organitzat per la Secció de Modelisme Naval del Club Nàutic

INICI DE LES JORNADES DE CÚLLAR
HORA: 11 del matí
LLOC: darrere del Pavelló Municipal d’Esports
Acte organitzat per la Casa de Cúllar
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RACÓ DELS CONTES
HORA: 2/4 de 12 del migdia
LLOC: Biblioteca Municipal (baixos del Centre Comercial Caravel·la)
L’Espina de la Sardina a càrrec de Bruixes i Bruixots

AUDICIÓ DE SARDANES
HORA: 2/4 d’1 del migdia
LLOC: davant de la Penya Blanc i Blava (c/ Fàbrica, 52)
A càrrec de la cobla Flama de Farners
Tot seguit, arrossada per a tothom
Acte organitzat per la Penya Blanc i Blava de Lloret i comarca

FESTIVAL DE COUNTRY
HORA: 2/4 de 7 de la tarda 
LLOC: Disco Revolution
A càrrec de The Country Revival Farmers
Entrada gratuïta

BALL AMB MUSICA DELS ANYS 60, 70 I 80
HORA: 11 de la nit
LLOC: Disco Revolution
A càrrec del grup Crema Catalana i música fins a la matinada
Entrada gratuïta

DIUMENGE 15:
II CURSA SANT ROMÀ DE RESISTÈNCIA DE MOTOCROSS
HORA: de 10 del matí a 3 de la tarda
LLOC: pàrquing del Water World
Inscripcions de 8.30 a 9.00 h
Acte organitzat per l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la col·laboració de 
Water World
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FESTIVAL INFANTIL
HORA: 12 del migdia
LLOC: passeig Verdaguer (davant del local social del Club Marina Casinet)
Amb el conegut animador Àngel Daban
Acte organitzat pel Club Marina Casinet

MISSA ROCIERA
HORA: 1 del migdia
LLOC: carpa del col·legi Pere Torrent
A continuació, al darrere del Pavelló Municipal d’Esports, arrossada popular
Actes organitzats per la Casa de Cúllar

PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ DE MINILLIBRES
HORA: 4 de la tarda
LLOC: sala de reunions de l’Antic Sindicat
A càrrec de l’artista plasticoliterari Mauco Sosa
Posteriorment, projecció del curtmetratge Lo más importante, del català David 
Sanz sobre la immigració llatina.
Actes organitzats per l’Associació Multicultural de La Selva

ACOBLATS
HORA: 10 de la nit
LLOC: auditori de l’hotel Evenia Olympic Resort
A càrrec de Port Bo i la Cobla Orquestra Internacional Montgrins
PREU DE L’ENTRADA: 
8 € anticipada i 10 € a taquilla
Venda d’entrades a la Secció de Cultura i Festes, Museu del Mar i El Puntet

Acoblats
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DIMARTS 17:
CONCERT 
HORA: 2/4 de 8 del vespre
LLOC: auditori de l’hotel Evenia Olympic Resort
A càrrec de l’Orquestra Internacional Selvatana
Entrada gratuïta

BALL DE FESTA 
MAJOR
HORA: 11 de la nit
LLOC: auditori de l’hotel Evenia 
Olympic Resort
A càrrec de l’Orquestra Inter-
nacional Selvatana i el grup 
Maracaibo.
Entrada gratuïta

DIMECRES 18:
XOCOLATADA I CAMPIONAT D’ESCACS
HORA: 10 del matí
LLOC: Penya Barcelonista
Acte organitzat per la Penya Barcelonista de Lloret

1r TORNEIG TRIANGULAR DE FUTBOL 7 SANT ROMÀ
HORA: 11 del matí
LLOC: camp de futbol del Molí
Amb els equips alevins i benjamins de la Penya Barcelonista, CF Lloret i Xef (escola 
de futbol de l’Espanyol)
Davant del pavelló del Molí hi haurà inflables per a la mainada. 
Acte organitzat per la Penya Barcelonista de Lloret

Selvatana



20

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 

MISSA SOLEMNE
HORA: 12 del migdia
LLOC: església parroquial
Missa solemne en honor a Sant Romà màrtir. Cant dels goigs del sant, amb la inter-
venció del cor Alba de Prima i veneració de la relíquia. Ball de la sardana al temple. 

AUDICIÓ DE SARDANES
HORA: 2/4 d’1 del migdia
LLOC: davant de la Penya Barcelonista
A càrrec de la cobla Ciutat de Girona

ESPECTACLE INFANTIL
HORA: 5 de la tarda
LLOC: auditori de l’hotel Evenia Olympic Resort
A càrrec de ¾ de Quinze.
Entrada gratuïta

CLÒNICA D’HUMOR AMB 
PEP PLAZA
HORA: 9 del vespre
LLOC: auditori de l’hotel Evenia Olympic Resort
Espectacle d’humor a càrrec del prestigiós humorista Pep Plaza
PREU DE L’ENTRADA: 
5 € anticipada i 7 € a taquilla
Venda d’entrades a la Secció de Cultura i Festes, Museu del Mar i El Puntet

Clònica d’humor amb Pep Plaza

DIJOUS 19:
33è HOMENATGE A LA GENT GRAN
Durant tot el dia (programes a part)

SPOT
HORA: 9 del vespre
LLOC: Espai XXS - Casal de l’Obrera
Representació de l’obra Spot, de Carles 
Alberola i Roberto García, a càrrec del 
Casal de l’Obrera

PREU DE L’ENTRADA: 2 €
Venda d’entrades a la Secció de Cultura 
i Festes
Acte organitzat pel Casal de l’Obrera
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DIVENDRES 20:
SPOT
HORA: 9 del vespre
LLOC: Espai XXS - Casal de l’Obrera
Representació de l’obra Spot, de Carles Alberola i Roberto García, a càrrec del 
Casal de l’Obrera 
PREU DE L’ENTRADA: 2 €
Venda d’entrades a la Secció de Cultura i Festes
Acte organitzat pel Casal de l’Obrera.

DISSABTE 21:
IX FIRA MEDIEVAL 
(programes a part)

TORNEIG DE PETANCA
HORA: de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia
LLOC: pistes de petanca de Can Sabata
Acte organitzat pel Club Petanca Lloret

CAMPIONAT DE BITLLES 
CATALANES
HORA: de 3 a 7 de la tarda
LLOC: pistes de petanca de Can Sabata
Acte organitzat pel Club Petanca Lloret

I CAMPIONAT LLORETENC PRO EVOLUTION SOCCER 2010
HORA: 4 de la tarda
LLOC: El Puntet
Vine, participa-hi i sigues dels primers a jugar amb la nova versió del popular joc 
de futbol per a la Playstation 3.
Inscripcions gratuïtes al Puntet o al Puntet de Fenals abans del 19 de novembre
Inscripcions limitades a 64 participants
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BALL I BERENAR POPULAR
HORA: 5 de la tarda
LLOC: Saló Imperial de l’Hotel Olympic
Berenar per a grans i petits i ball a càrrec del conjunt de jubilats Los Bien Avenidos. 
Acte organitzat per l’Associació de Pensionistes, Jubilats i Jubilades de Lloret de Mar.

FESTERROR
HORA: 9 del vespre
LLOC: Espai XXS - Casal de l’Obrera
Amb grindhouse amb la projecció de les pel·lícules El último dragón i Miedo en la 
ciudad de los muertos vivientes. Presentació del curt metratge Space monster i 
concert amb The Ripping’s-Tribut a Misfits
Entrada gratuïta
Acte organtizat per Festerror

DIUMENGE 22:
IX FIRA MEDIEVAL 
(programes a part)

DANCE DANCE REVOLUTION 
– HOTTEST PARTY 2
HORA: de 10 del matí a 2 del migdia
LLOC: El Puntet
Passa-t’ho bé tot ballant amb aquest fantàstic joc-simulador de ball per a la Wii. Di-
versió garantida per a tota la família.

TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
HORA: de 10 del matí a 2 del migdia
LLOC: passeig Verdaguer
Acte organitzat per  ACP  Costa de Llevant

ESPECTACLE DE DANSA
HORA: 2/4 de 6 de la tarda
LLOC: hotel Olympic
A càrrec de l’alumnat de l’escola de Sara Díaz
Acte organitzat per l’escola de Sara Díaz
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE COSTA BRAVA, PLATÓ DE 
CINEMA
HORA: 6 de la tarda
LLOC: Espai XXS - Casal de l’Obrera
A càrrec d’Isidor Llorca, amb la presència de l’autor del llibre, Lluís Molinas. Pos-
teriorment projecció de la pel·lícula filmada a Lloret de Mar La Piel Quemada
Entrada gratuïta

EXPOSICIONS:
Fins al 29 de novembre, a la Sala d’Exposicions de l’Antic Sindicat, exposició de 
fotografies de Josep Valls i Roca, amb els temes: “Parròquia de Sant Romà 1880-
2009”, “Capelles de sants i altres”, “Barcos i barques” i “Pintures i altres”
HORA: de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda; dilluns tancat

Fins al 28 de novembre, a l’Espai Marina (baixos de l’Ajuntament), exposició 
col·lectiva de pintura d’Elena Bravo, Andrés Amaya, Alexander leal i Lluís Serrat. 
HORA: dies laborables de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda; dissab-
tes de 10 del matí a 1 del migdia; diumenges i festius tancat

NOTES:
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest programa per causes imprevis-
tes. Es procurarà informar d’aquests canvis a través de Nova Ràdio Lloret (90.2 FM).

Els dies 14, 15, 16, 17 i 18 de novembre, amb motiu de la Festa Major d’hivern, 
els següents elements del MOLL faran jornada de portes obertes: Jardins de Santa 
Clotilde i Museu del Mar.

Fins al dia 22 de novembre, les fires d’atraccions estaran instal·lades a l’avinguda 
del Rieral.

S’aplicarà un 25 % de descompte en la venda d’entrades a les persones que pos-
seeixen el Carnet Jove o el  Carnet de Jubilat.



24

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 



25

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 







28

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 



29

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 



30

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 



31

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 



32

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 



33

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 



34

Lloret de Mar • Sant Romà • Festa Major 2009 






