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El burro, estrella de la Festa Major
de Vilallonga de Ter
Les activitats s'allarguen fins aquest dimarts
Galeria de fotos
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/913/pagina1/festa/major/vilallonga/ter) (X. Mas)

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/430/festa/major/vilallonga/ter)
Foto:
Xevi Mas
Vilallonga de Ter va començar aquest divendres, dia 11 de setembre, una Festa Major que
s'allargarà durant cinc dies, fins aquest dimarts. Aquest dissabte es va viure l'acte més genuí de la
festa lletissona, la "penjada del burro", que va precedir el pregó a càrrec de l'hereu i la pubilla.
Sardanes, activitats infantils, teatre, gegants i grallers, balls, futbol i el tradicional concurs de
munyir vaca són els principals ingredients del menú festiu.

Galeries de fotos:
Festa Major de Vilallonga 2011
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/913/pagina1/festa/major/vilallonga/ter) (Xevi Mas)

Festa Major de Vilallonga 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/430/festa/major/vilallonga/ter) (Xevi Mas)

Festa Major de Vilallonga 2008
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/171/festa/major/vilallonga/ter/2008) (Adrià Costa)

--------------------Programa complet de Festa Major
Divendres, dia 11 de novembre
- A 2/4 de 10 de la nit ?VIII Sopar del Jovent?. Per apuntar-vos: Restaurant Can Parlet.
- A les 12 de la nit: ?Petards i Gran Tro de començament de Festa Major?.
- Tot seguit, a la Cooperativa: DISCO MÒBIL.
Dissabte, dia 12 de novembre
- A les 11 del matí: Cercavila popular i penjada del ?BURRO?. Us esperem a tots amb barretina!!!
- A les 12 del migdia: Partit de Futbol: Veterans de Vilallonga - Sant Esteve d'en Bas.
- A 2/4 d'1 del migdia: PREGÓ a la plaça de les Escoles, a càrrec de la Pubilla i l'Hereu de Vilallonga
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de Ter 2010-2011. Hi haurà Suc de Lletissó per a tothom!!
- A la 1 del migdia: Sardanes, a la plaça de les Escoles amb la cobla ROSALEDA.
- A les 4 de la tarda: Partit de Futbol : F.C. Vilallonga de Ter - Castellfollit, U.D. (Campionat de 4a
Catalana).
- A les 5 de la tarda: IV Concurs de Munyir Vaca.
- A les 5 de la tarda: Tallers infantils a la Sala de la Cooperativa i seguidament berenar.
- A les 5 de la tarda: Sardanes, a la plaça dels Països Catalans amb la cobla ROSALEDA.
- A 2/4 de 12 de la nit: Gran ball de nit amb l'elecció de la Pubilla i l'Hereu (gratuït)
amb l'ORQUESTRA ROSALEDA.
Diumenge, dia 13 de novembre
- A les 11 del matí: Ofici solemne amb la cobla PRINCIPAL DE BANYOLES.
- A 3/4 de 12 del migdia: Cercavila amb els gegants i grallers de les escoles Zer Vall del Ter i
altres convidats.
- A la 1 del migdia: Sardanes a la plaça de l'Era amb la cobla PRINCIPAL DE BANYOLES.
- A les 5 de la tarda: Sardanes a la plaça dels Països Catalans amb la cobla PRINCIPAL DE
BANYOLES.
- A les 6 de la tarda a la Sala de la Cooperativa: Animació Infantil a càrrec de Josep
Bardulet amb l'espectacle ?EL GALÀPAT VERD?.
- A les 11 de la nit: Teatre ?MARIT I MULLER, QUIN MERDER? a càrrec de la Companyia
Macarra. (Preu: 3 euros).
Dilluns, dia 14 de novembre
- A les 10 del matí: XIV Campionat local de tir al plat.
- A les 11 del matí: Missa i, seguidament, benedicció de vehicles.
- A la 1 del migdia: Sardanes amb la cobla COSTA BRAVA, a la plaça de l'Orri.
- A les 3 de la tarda: XXV Campionat local de truc. (Recordeu apuntar-vos abans del dia
11/11/2011).
- A les 5 de la tarda: Sardanes amb la cobla COSTA BRAVA, a la plaça de les Escoles.
- A les 7 de la tarda: XXV Campionat local de truc (finals).
- A les 7 de la tarda: Karaoke a la Sala de la Cooperativa.
- A 2/4 d'11 de la nit: Concert i seguidament Gran ball amb la cobla - orquestra COSTA BRAVA
(gratuït). Hi haurà pastes i cava per a tothom!!!
Dimarts, dia 15 de novembre
- A les 2 del migdia a la Cooperativa: Dinar de Germanor, ball i samarreta. Preu: 15 euros.
Tothom s'ha de portar plat, got i coberts. Hi haurà: Fideuà, pollastre, pa, vi, galetes i cafè. Venda de
tiquets a l'Ajuntament, tots els matins, de 9 a 13 h., fins al 7 de novembre.
- I tot seguit, XERINOLA de FI de FESTA MAJOR.
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