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Lloances guanyadores 2022

1r premi Categoria Adults

Petjades a la terra
olor a romaní

llambregades a la vall d’Amera
cap a Sta. Brígida fent camí.

Oriol Iglesias

1r premi Categoria Infantil

 Sta. Brígida pujaré
amb ella m’inspiraré,

una bonica lloança crearé
i al concurs de cargolina participaré.

Oriol Sidera

Es van recollir 12 lloances categoria 
adult i 6 lloances categoria infantil. El 
jurat va ser format per la Mercè Vila, 
la Carme Pujol i la Noemí Casadellà. 

Els segons premis van ser per  
Bernat Planellas Cortijo (adult) i  

Sergi Cortijo Ferrer (infantil)

Dissabte 4 de febrer

A les 7 de la tarda fogueró i focs 
d’artifici davant l’ermita (si la 
normativa ho permet).

Diumenge 5 de febrer

A les 8 del matí concentració a la plaça 
del Centre per tothom qui pugi amb 
bicicleta de muntanya.  
Es faran dos itineraris segons el nivell 
de cadascú.  
Hi haurà botifarrada a Santa Brígida per 
a tothom qui participi. 
Organitza: Club Atlètic Amer

A 2/4 d’11 del matí, concert de 
Benvinguda a Santa Brígida amb 
l’actuació de la Xaranga Junior!

A les 11 del matí, XXXIV Concurs 
mundial de xiulet de cargolina.

A continuació Proclamació dels 
ermitans/es de Santa Brígida 2022.

Encantament de coques d’ermitans/es.

Joliu repic de la campana Marieta.

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

A les 12 del migdia Celebració de la 
paraula en honor a la Santa.

Cant dels goigs dins l’ermita.

Lliurament de premis als  
guanyadors/es del concurs de lloances. 

Tot seguit, audició de tres sardanes a 
càrrec de la Cobla Bisbal Jove.

Comiat amb el Cant dels Adéus.

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.

Concurs de lloances 2023

Categoria adults i infantil.

Es podrà entregar un màxim de 3 
lloances per persona al bar fins a 2/4 

de 12 del migdia.

Trobareu orientacions per escriure les 
lloances al fulletó adjunt.
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