
Del 10 al 16 de juny, La Llacuna 2019

NOTA IMPORTANT

* Si alguna persona té di�cultat per 
accedir al local, que ho comuniqui 
ajuntament i se’ls proporcionarà 
transport. 

Col·labora:

Diumenge, 16 de juny
a les 12.30h a l’església de 
Santa Maria 

Missa cantada i homenatge 
a les persones més grans del poble.     

A continuació  homenatge a  la gent gran 
del poble amb la l’actuació de la Coral 
la Cuitora i dels Gegants i grallers 
de la Llacuna.
   
Dinar de germanor
Ens aplegarem tots al local de la piscina on 
ens espera un esplèndid dinar de germa-
nor amb regals i també un homenatge a les 
parelles que enguany celebren els 50 anys 
de matrimoni.   

En acabar passarem una bona estona amb  
l’actuació de Joana Andreu, �lla del 
reconegut Màgic Andreu, que ens presen-
tarà un show de  màgia i humor amb 
clown.

Regals, gentilesa 
d’Instal·lacions Parera, S.L.  

!

Organitza:



Dimarts, 11 de juny
a les 6.30 h de la tarda al 
local de la piscina  

Bingo amb una bona selecció 
de regals als guanyadors. 

Seguidament, berenar per a tothom 
amb entrepans i vi blanc i negre.
 

Dimecres, 12 de juny
a les 6.30 h de la tarda al 
local de la piscina  

Teatre amb el grup gran 
de Vilafranca 
que ens representaran l’obra  “Això no 
és Vida”, una comèdia divertida.

Seguidament, berenar amb pa 
amb tomàquet i amb embotits 
del poble amb cava.

Dilluns, 10 de juny
a les 6.30 h de la tarda al 
local de la piscina  

Inauguració 
Ens acompanyarà el Sr. Marc Castells, 
president de la Diputació de Barcelona, 
el Sr. Josep Parera, alcalde de la Llacuna, 
la regidora de benestar social Sra. M. 
Rosa Busquet i  la presidenta del casal 
Sra. Ramona Travé.

Seguirà el concert amb el grup 
VISACOS  amb una selecció de música 
dels anys 60.

Acabarem amb un bon 
pica - pica i cava.

Dissabte, 15 de juny 
a les 6.30 h de la tarda al 
local de la piscina  

Tradicional i sempre esperada  
cantada d’havaneres a càrrec 
del grup Roques Blaves.

Tot seguit, sardinada amb bon pa 
amb tomàquet, bon vi  i un gelat 
de postres.

Finalitzarem amb el tradicional cremat 
de rom que no hi pot faltar. 

Dijous, dia 13 de juny
i durant tot el dia 

Dia d’excursió i creuer pel delta 
de l’Ebre amb dinar inclòs i festa 
al vaixell.

Divendres, 14 de juny
a les 6.30 h de la tarda al 
local de la piscina

Concert a càrrec del grup 
de maria chis “Los mensajeros 
de Mexico”
que ens delitaran amb música de 
ranxeres mexicanes. 

I desprès ens serviran un sortit de 
pastes seques amb  vi dolç. 

PROGRAMA

Dilluns 10 de juny
Concert amb el grup Visacos

Dimecres 12 de juny
amb el grup Gran de Vilafranca

Diumenge 16 de juny
Show de màgia i humor 
amb Joana Andreu

Dissabte 15 de juny
Cantada d’havaneres a càrrec del grup Roques blaves.

Divendres 14 de juny
Concert amb el grup de Maria Chis  “Los mensajeros de México”


