
FESTA DE PASQUA I 
APLEC DE SANTA EUGÈNIA
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DIVENDRES 18 D’ABRIL

Matí, a les 9 h: A la plaça Major, sortida de la  XXXIV MARXA “XINO-
XANO”  Itinerari: Agullana-Can Portell-Can Genís-Prat d’Egna-Agulla-
na (vegeu programa a part).

Tarda, a les 18 h: Als baixos de l’Ajuntament, inauguració de l’exposició 
de pintura “Poesia virtual: homenatge a l’Empordà”, de CLAUDE LAM-
BERT (vegeu programa a part)

DISSABTE 19 D’ABRIL 

Tarda, a les 16 h: A la Societat La Concòrdia, XVIII Torneig de partides 
ràpides d’escacs Vila d’Agullana-2014 (vegeu programa a partABRIL

DIUMENGE 20 D’ABRIL
Durant tot el dia: XVIII FIRA DE PASQUA a la plaça Major i voltants

Matí, a les 11 h: Ofici solemne amb acompanyament del Cor Parroquial

Tarda, a  les 17 h: Al camp d’esports municipal, partit de futbol entre el 
CE AGULLANA i Veterans d’AGULLANA

Nit, a les 23.30 h:  A la Sala Polivalent, ball amb THE BAZAGA’S

DILLUNS 21 D’ABRIL

Matí, a les 9.30 h:  Sortida dels PABORDES amb acompanyament 
d’orquestra, des de la plaça Major cap a l’ermita de Santa Eugènia

A les 11 h: MISSA SOLEMNE a l’ermita, repartiment del pa d’ofrena i 
cant dels Goigs de Santa Eugènia.

A les 12 h: Una sardana a l’esplanada de l’ermita

Migdia, a les 13 h: Llevant de taula (al prat)

Tarda, a les 17 h: A  l’esplanada de l’ermita, una sardana, BALL DE 
TOIES I RAMALLETS  i,  per acabar l’aplec, una sardana de comiat

A les 19 h: A la plaça Major d’Agullana, dues sardanes. I per acabar 
la festa, es ballarà la tradicional SARDANA DE LES CUINERES, de 
germanor i d’una sola anella

Tots els actes d’aquesta diada seran amenitzats per la cobla VILA DE 
LA JONQUERA.

Hi haurà servei de bar a Santa Eugènia.

Resta totalment prohibit encendre foc durant tota aquesta diada a San-
ta Eugènia.

AGULLANA
2014

COBLA ORQUESTRA VILA DE LA JONQUERA
Tarda, a  les 18 h: A la plaça Major, audició de sardanes amb la 


