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Benvolguts companys,  
 
Ens plau enviar-vos informació referent al Campionat de Catalunya de Llagut que 
organitzem a la platja de Santa Cristina de Lloret de Mar.  
 
Pels que no hi heu estat mai, el lloc on organitzem la regata és part de la finca de Santa 
Cristina de Lloret de Mar que en té cura des de més de 650 anys l’Obreria de Santa 
Cristina. L’ermita de Santa Cristina estarà oberta al públic per a qui la vulgui visitar. Allà hi 
trobareu les “banderes” de les tripulacions de Lloret que s’utilitzen pel S’Amorra Amorra i 
diversos exvots típics d’una ermita marinera. A l’entrada de l’ermita trobareu també un 
plafó informatiu amb imatges i un petit text de les nostres tradicions. 
 
L’accés a la platja estarà senyalitzat i,  com l’any passat, hem previst baixar i pujar nosaltres 
els remolcs i embarcacions de tots els Clubs. És per això que us agrairem que el més aviat 
possible ens confirmeu:  
 
Us agrairem que durant la setmana ens informeu com teniu previst portar el remolc 
(autocars o vehicles) i els horaris d’arribada per organitzar l’aparcament.  

- Horari arribada dels Llaguts dissabte matí i  persona de contacte. 

- Autocars que veniu dissabte i porteu remolc 

- Autocars que marxeu dissabte i torneu diumenge 

- Autocars que veniu diumenge i marxeu amb remolc. 
 

L’aparcament serà a la Plaça de la Sardana, baixant a ma esquerra. Estarà reservat primer 
per als remolcs, per poder fer les maniobres. Un cop estiguin tots a lloc,  aquest serà el lloc 
destinat als vehicles dels vogadors. Els autobusos hauran d’anar a aparcar als llocs 
destinats per l’ajuntament. Per una millor organització i distribució de l’espai, us agrairem 
que respecteu les senyalitzacions i els espais destinats a cada vehicle.  
 
Si necessiteu qualsevol altre cosa,  més informació, aclariment d’accés o d’horaris, si us 
plau, feu-nos un correu clubremsantacristina@gmail.com  
 
Benvinguts de nou! 
setembre 2018 

mailto:clubremsantacristina@gmail.com
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Com arribar-hi 
 
Per la C32:  Sortida Blanes – Lloret. Seguir fins la GI 600 direcció Blanes. Un cop es trobi la 
GI-682 seguir direcció Lloret; a la rotonda del Gnomo Park girar a la dreta direcció Platja de 
Santa Cristina. 
 
Per l’AP7 fins la sortida 9, agafar la C35 direcció Lloret i sortida C 63, un cop arribats a 
Lloret seguir les indicacions direcció Blanes. Fora del nucli urbà de Lloret, a la rotonda del 
Gnomo Park girar a l'esquerra direcció Platja de Santa Cristina. 
 
Coordenades GPS:  41°41'22.00"N,  2°48'48.10"E 
 
Enllaç Google 
Maps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zc2AhqQSXXfM.kEBhKjk6sv1s&usp=sha
ring 
 

Lloc de celebració de la regata:  Platja de Santa Cristina, Lloret de Mar. 

 
L’accés a la Platja de Santa Cristina està restringit als vehicles. És per això que membres 
de l’organització baixarem els remolcs el darrer tram, des de l’alçada de l’aparcament de 
la Sardana o des de l’Ermita fins a la Platja.  Si us plau, us demanem molta puntualitat  i 
col·laboració per part de tots perquè tot vagi a l’hora. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zc2AhqQSXXfM.kEBhKjk6sv1s&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zc2AhqQSXXfM.kEBhKjk6sv1s&usp=sharing


                                                           XXIV CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLAGUT  

                          Platja de Sant Cristina - Lloret de Mar –  

15 i 16 de setembre de 2018 

    

 

Horari d’arribada de llaguts en remolc:   
Dissabte d’13.00 a 14.00h.  
Els llaguts podran quedar a damunt dels remolcs i els anirem baixant a la platja per ordre 
d’arribada. Si arribeu abans, podreu deixar els remolcs a la zona anomenada el Pàrquing de 
la Sardana, aparcats i a punt de poder-los enganxar als nostres vehicles. Els remolcs 
quedaran tot el cap de setmana arran de la platja, entre l’aparcament de davant del nostre 
local i del Bar - Restaurant Platja de Santa Cristina. Hi haurà servei de vigilància (de les 
20.00 h del dissabte a les 08.00 de diumenge). 
 
S’ha previst un aparcament per als autobusos i un per als cotxes. L’accés a l’aparcament 
serà lliure per als vogadors a partir de les 14.00  i fins les 21.00 i diumenge a partir de les 
07.30 i fins les 15.00h. Senyalitzeu els vehicles amb la tarja que us adjuntem a aquest 
correu. Les places són limitades a la capacitat de la zona de La Sardana. 
 
L’accés dels vogadors el darrer tram haurà de ser a peu i pel camí indicat per tal de deixar 
lliure la baixada per als remolcs. 
 
Diumenge pel matí obrim el pàrquing a partir de les 07.00 a 08.30 h 
 

Horari d’arribada de llaguts per mar:  Abans de les 15.00 del dissabte. 

 
Reunió de delegats:  A concretar segons la participació. Està prevista entre les 

13.30 i 14.30h  a la carpa dels àrbitres, situada davant del Club.  
 

Inici de la competició:    Previst a  les 15.00 h (segons el quadre de participació) 

 

Categories:   Infantil, Cadet, Juvenil, Veterà i Sènior M i F. 
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Diumenge al finalitzar la Competició es farà l’entrega dels Trofeus  del  XXIV Campionat de 
Catalunya de Llagut  per a totes les categories, a l’esplanada de davant de la nostra caseta. 
 

Serveis: 
A la mateixa platja hi lavabos públics i dutxa. 
A l’alçada de l’aparcament també hi ha servei de lavabos públics 
Durant la regata es donarà aigua i fruita per a totes les tripulacions. 
 
 

Servei de Bar:  
El Bar de Santa Cristina estarà obert durant el cap de setmana. Dissabte fins les 20.00 h i 
diumenge a partir de les 07.30h del matí per a esmorzars. 
 
Preus que ens han ofert pel cap de setmana: 

- Entrepà calent + llauna + una peça de fruita: 8€ 

- Entrepà fred + llauna + una peça de fruita 6€ 

- Llaunes: 1,5€ -  Cerveses: 2€ 
 
Si us cal encarregar entrepans per als membres del vostre club (més de 10) truqueu abans 
de dijous 13 de setembre, si us plau. El telèfon de contacte: 
 
Bar – Restaurant Platja de Santa Cristina – 686 36 77 59 Angelines 
 
 

A més a més us informem que:  
Si alguna tripulació vol quedar-se a dinar, us recomanem que encarregueu prèviament el 
Menú. Consulteu preus per telèfon: 
Bar - Restaurant Cala Treumal – 972 33 39 24  
 
No hi ha més serveis de restauració/Bar que s’hi pugui accedir a peu des de la platja. 
 
Consulteu www.lloret.org o l’Oficina Municipal de Turisme 972 36 47 35 per allotjaments. 
 
 

Horari de retorn de remolcs a l’aparcament:  
A partir de les 12.00 del diumenge, els nostres vehicles estaran a punt per pujar els 
remolcs i llaguts fins a l’aparcament de la sardana. 
 
 

 

http://www.lloret.org/
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Organitza: Federació Catalana de Rem i Club de Rem Santa Cristina de 
Lloret de Mar. 
 
 
Per a més informació contacteu amb el Club de Rem Santa Cristina de Lloret de Mar 
als telèfons:  
Ana García:  699 57 05 99 
Joserra:  627 30 35 58 
Jaime:    648 04 94 97  
Anna Rosa: 699 17 61 55 
 
 

Bon Campionat a tots!!!  
 
 


