Normativa de participació:
•

Estar empadronat al municipi, com a mínim un any abans ( o des del
desembre de 2018).

•

Tenir 70 anys o complir-los durant l’any en curs.

•

A la processó cal anar acompanyat del nét , néta o familiar directe. En el cas
de les senyores, de net. En el cas dels senyors, de neta. Si es prefereix, es pot
acompanyar del fill o filla. Si algú no té acompanyant, aviseu la comissió i
es buscarà un acompanyant (caldrà esperar confirmació)

•

En cas de matrimonis, si ho desitgen també es poden acompanyar
mútuament, tant a la processó com al dinar. Si els acompanyats no són
familiars, però existeix una relació estreta, han de ser menors de 18 anys.

•

Els acompanyants a la Processó seran els mateixos que acompanyaran a
l’homenatjat al dinar. No es poden canviar. En cas de matrimoni, es podran
acompanyar mútuament.

•

A la processó, l’homenatjat es situa a la dreta, (en cas que tots dos siguin
homenatjats, serà la dona qui es col·loqui a la dreta).
La comissió demana i agrairia que es participi a tots els actes. Així mateix agraeix la
col·laboració desinteressada de totes les persones i entitats que han participat de la
preparació d’aquesta diada.
No es pot participar sense inscripció prèvia. Aquesta suposa l’acceptació de la normativa.

ORGANITZA:

Patronat de la
Festa del Carme
Parròquia de l’Escala

COL·LABORA:

Dimarts, 16 de juliol de 2019

Tot seguit, a la plaça de l’església,

10.00 h
Presentació de la Catifa de Sal, a la plaça de l’església

3 sardanes de vermut a càrrec de la

11.00 h
Processó marítima amb la Mare de Déu del Carme
des del port de la Clota fins a La Platja
amb Creuers Mare Nostrum

14.00 h
Al restaurant El Molí
Obertura de les portes del restaurant, a les 13.45h.
Recordem que per la correcta organització, no està permesa l’entrada abans

Les embarcacions que es vulguin adherir, ho faran sota la seva
responsabilitat i acomplint la normativa de seguretat vigent

11.10h
Arribada de la barca de rem de la Secció del CER a l’antic port de
la Platja per donar la benvinguda a la Verge del Carme

Cobla Costa Brava

Dinar de Germanor
Inscripcions: del 17 de juny al 8 de juliol presencialment a la Oficina Atenció al
Ciutadà de l’ajuntament
(Empadronats que tinguin 70 anys o més o els celebrin durant el 2019)

(Hi haurà Servei de transport en Carrilet, per a qui ho comuniqui)

11.15 h
Arribada del creuer “Mare Nostrum”, a l’antic port de la
Platja amb la imatge de la Mare de Déu del Carme portada pels
mariners
11.20 h
Sortida de la Platja en processó amb acompanyament
d’orquestra fins a l’església.
Concentració dels homenatjats abans de sortir en processó, al Carrer Alfolí.
Recorregut:
La Platja- c/ Del Port- c/ Maranges – c/ Enric Serra i plaça de l’església de
Sant Pere de l’Escala.

19.00 h
A la Platja, audició de sardanes a càrrec de la

Cobla Costa Brava
22:00h
A la Platja,

Ball fi de festa, a càrrec de disco mòbil
SONS

11.30 h
Celebració solemne de l’Eucaristia,
amb la participació de la

Cobla Costa Brava
Un cop acabada la missa,
cantada a càrrec de la

Coral dels Jubilats “Jardí del Pedró”
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