
60 gener 2012

3, 5, 6, 7, 8 i 15 de gener

• a 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala Polivalent:
  taller de fanalets
• A 2/4 de 7 de la tarda, arribada a la plaça de                  
  l’onze de Setembre dels tres reis de l’orient.      
  gran rebuda a la plaça major
• a les 12 de la nit, al Pavelló municipal, 
   gran Nit de reis amb els grups:
   aCCió FeStiva, orQUeStra mitJaNit, galCeraN’S dJ    
   entrada gratuïta

• A les 12 del migdia, a l’església parroquial, concert        
   del grUP JUveNil de Cambra vergelità i, tot seguit,   
   recital de cançons i música instrumental.
• A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça Major, audició de
    sardanes amb l’orQUeStra CoSta brava
• A les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal, cafè-concert i     
   ball amb l’orQUeStra CoSta brava entrada gratuïta

• A les 12 del matí, ofici solemne amb la 
   Coral vergelitaNa 
• De 10 a 2 del matí, al Pavelló Municipal, activitats
   infantils: inflables, tallers, jocs i moltes coses més 
• A les 4 de la tarda, al Camp Municipal de Futbol, partit    
   de tercera Catalana CF vergeS - Ue JaFre
• A 2/4 de 7 de la tarda, al Pavelló municipal, representació      
   teatral a càrrec de l’agrupació vergelitana PeNgim-PeNJam,     
   amb Ràdio Verges 1050 fm

• A les 7 de la tarda, a l’església, la Coral vergelitaNa       
   i l’orQUeStra de Cambra de l’emPordà presenten        
   el Rèquiem de Gabriel Fauré, amb la participació de mireia        
   Casas (soprano) i xavier mendoza (baríton). Preu entrades: 10 €                 

• A les 11 del matí, a la plaça Major: Sessió de fitness i      
   spinning per a tothom.
• A les 4 de la tarda, a la plaça Major:
   animació infantil amb Jordi toNietti
• A les 12 de la nit, al Pavelló Municipal, gran concert,       
   amb:  4t 1a presentant el disc El món en un cafè i
 LAX’N’BUSTO celebrant 25 anys als escenaris

dimartS, 3 de geNer

diJoUS, 5 de geNer

diveNdreS, 6 de geNer

diSSabte, 7 de geNer

diUmeNge, 8 de geNer

diUmeNge, 15 de geNer

Preu entrades concert: 12 € anticipades; 14 € a la taquilla - Punts de venda: verges: mas Pi Cafè i Centre de 
visitants; Figueres: valosport; girona: tallaferro (antic Partisano); la bisbal d’empordà: Perruqueria martinell; 
Torroella de Montgrí: Bar Nafent - Per a més informació: Tel. 972 78 09 74 o www.verges.cat

Preu entrades: 5 € anticipades; 6 € a la taquilla - Punts de venta: Perruqueria maite i Centre de visitants 
la recaptació de la funció, juntament amb d’altres que s’aniran organitzant, es destinarà a adequar la boca 
d’escenari del Pavelló municipal.

Festa de Sant Julià i Santa Basilissa




