
Aplec de
Santa Caterina
Torroella de Montgrí, novembre 2019

Dilluns 25
Santa Caterina
A les 12 matí, a l’ermita:

MISSA

SERVEIS DE L’ERMITA: 
• BAR
• LLOGUER DE TAULES I CADIRES 
• VENDA D’ESPELMES I RECORDS
• VENDA DE PARTICIPACIONS DE LA LOTERIA GROSSA  
 DE CAP D’ANY
Col·laboreu amb el manteniment de les despeses de 
l’ermita!
La comissió es reserva el dret de modificar el programa.

        Arròs per l’Aplec
- 24 DE NOVEMBRE -

Places
limitades

DOLORS,  E T TROBEM A FALTAR!

www.ermitadesantacaterina.org
info@ermitadesantacaterina.org | Tel. 618 215 078
f Ermita de Santa Caterina

• Es recomana pujar a peu.
• Els cotxes, fins a les 14 h només pujada fins a l’aparcament.
• A partir de les 14 h només baixada de l’aparcament.

• Fins a les 10 h podran pujar i baixar de l’aparcament fins a l’ermita.
• Els cotxes es podran estacionar en els llocs assenyalats abans de l’última pujada.
• Hi haurà servei de vehicles per a pujar paquets fins a l’ermita.
• La vigília de la festa no es podrà pernoctar ni acampar (GC 12-85) al voltant de l’ermita.

Col·laboren:

Diumenge 24
A les 11 h, a la plaça de l’ermita:

SARDANES
Cobla FOMENT DEL MONTGRÍ
A les 12 h, des de l’últim aparcament:

PUJADA DELS GEGANTS
A L’ERMITA
Tot seguit:

BALL DE GEGANTS
A les 13 h, a l’ermita:

MISSA SOLEMNE, cantada pel
Cor de Cambra Santa Caterina
A les 14 h, a la plaça de l’ermita:

1 SARDANA

PREUS:
Plat d’arròs, coberts, tovalló, pa i poma = 10 €
Amb taula i cadira = 11 € (places limitades, i en cas
de mal temps es farà a cobert)
Venda de tiquets (a partir de l’1 de novembre): A la Botiga
Balots, fins al 21 de novembre
Informació: Telèfon 618 215 078

AMICS DELS GEGANTS
I CAPGROSSOS DE TORROELLA
amb acompanyament dels
GRALLERS


