Dins els actes del 50è aniversari

APLEC DE SANTA

BRÍGIDA
2 i 3 de febrer
de 2019
Amer

Dissabte 2 de febrer
A les 11 del matí Escalada popular.
A les 5 de la tarda 1a Vertical Santa
Brígida (veure programes a part).

A les 11 del matí, XXXI Concurs
mundial de xiulet de cargolina.
Encantament de coques dels ermitans.
Joliu repic de la campana Marieta.

A les 7 de la tarda fogueró i focs
d’artifici davant l’ermita.

Lliurament de premis del concurs de
xiulet de cargolina (premis per a infants
i adults).

Diumenge 3 de febrer

A les 12 del migdia Missa en honor a la
Santa presidida pel bisbe Francesc.

A les 8 del matí concentració a la plaça
del Centre per tots aquells que pugin
amb bicicleta de muntanya.
Es faran dos itineraris segons el nivell
de cadascú.
Hi haurà botifarrada a Santa Brígida per
a tots els participants.
Organitza: Club Atlètic Amer
A les 10 del matí, benvinguda!
A 2/4 d’11 del matí Proclamació dels
ermitants de Santa Brígida 2019.
Seguidament Trobada d’ermitants i
ermitanes 1979-2019.

Cant dels goigs dins l’ermita.

Concurs de lloances
Categoria adults i infantil.
Es podrà entregar un màxim de 3
lloances per persona.
Es poden entregar les lloances al
bar fins a 2/4 de 12 del migdia.
Trobareu orientacions per escriure
les lloances al fulletó adjunt.

Tot seguit, audició de tres sardanes
a càrrec de la Cobla Bisbal Jove i
piscolabis per a tothom.
Abans de la darrera sardana,
lliurament de premis als guanyadors
del concurs de lloances.
Comiat amb el Cant dels Adéus.

Lloances guanyadores 2018
Categoria Adults
La foscor del capvespre brota
a dalt, una petita llum apareix,
com si una estrella capcota
de l’ermita amerenca presumeix.
Lluís Cullell Montserrat

Notes:
- Visites al refugi de Santa Brígida fins a
2/4 de 12 del migdia.
- La millor manera de gaudir de l’Aplec és
pujant-hi a peu.
- El camí està senyalitzat. La pista és de
muntanya amb alguns forts desnivells i
no tots els trams estan asfaltats.
- Al bar trobareu cava, aigua, refrescos,
cafè, rocs, etc.
- Cal que tothom reculli les seves
deixalles. Trobareu bidons de reciclatge a
la vostra disposició.
- Durant l’Aplec es vendran números.
- Hi haurà una exposició dels ermitans i
ermitanes dins l’ermita.

Visualitzant a l’horitzó
una ermita engalanada
estrella de Nadal a la vesprada
llaç solidari per faldó.
Jordi Fontàs Mitjanas
Categoria Infantil
A Santa Brígida pujaré
i d’unes bones vistes gaudiré
amb els meus amics jugaré
i una bona estona passaré.
Cargolines buscarem
per fer el xiulet amerenc.
Estel Oliveras i Marc Sala

Organitza:

Col·laboren:

Associació de veïns de la Costa de Santa Brígida
Ca l’Àngela
Fonter

