
 
 

TRASLLAT DE LA PROCESSÓ EN CREUERS MARÍTIMS 
 
Com als dos últims anys, l’Obreria demana a tothom que vulgui acompanyar la processó 
per mar, que passi per l’oficina de turisme situada als baixos de Can Garriga per recollir els 
tiquets que asseguren la seva plaça en una embarcació. Es podrà recollir un màxim de 
QUATRE tiquets per persona, a partir de les 9 del matí del divendres dia 17 i fins que 
s’esgotin. 
 
Aquest any comptem amb dues embarcacions menys, per la desgràcia del passat desembre 
quan es varen enfonsar dues embarcacions que ens acompanyaven habitualment. Gràcies 
a la bona disposició i col·laboració de diferents empreses i professionals d’aquest sector, 
hem aconseguit solucions alternatives que permetran que la Processó de Santa Cristina no 
resulti afectada per aquest problema. 
 
Per l’anada cap a Santa Cristina comptem amb la Juriola II i la Joven Antònia que 
portaran als membres que composen la processó: obreres, banderes, músics, autoritats, 
etc. Les tripulacions dels llaguts que vogaran a la regata de tornada, aniran a Santa 
Cristina amb el catamarà Sensation (fins a 97 places).  
Les embarcacions per transportar a tothom que hagi retirat els tiquets, seran:  

• tres de l’empresa Dofí Jet (640 places). La sortida cap a Santa Cristina la faran 
abans de la processó, per poder desembarcar primer, veure l’arribada de la regata 
de llaguts i participar en la pujada de la processó cap a l’ermita. 

• el catamarà Lady Joana (150 places)  
• i l’embarcació Illa Tercera (120 places).  

 
Suposa un total de 1239 places, igualant la capacitat de desplaçament de l’any passat. 
 
La tornada de Santa Cristina cap a Lloret es farà amb les mateixes barques de les 
autoritats i Obreria, Juriola II i Joven Antònia, més l’embarcació Illa Tercera, que és la 
única que podrà acompanyar la processó, de tornada. Els creuers de l’empresa Dofí Jet 
portaran de tornada a tothom que tingui el tiquet, aprofitant els viatges de línia regular 
d’aquesta empresa, segons les places disponibles a cada embarcació. Els horaris són: 
11:50, 12:40, 15:15 i 16:20. 
 
L’empresa AUTOCARS MAS posa a disposició un autocar per fer el desplaçament per 
terra, que serà davant de l’Ajuntament a dos quarts de nou, i repetirà els viatges que 
calgui. També tornarà de Sta. Cristina a Lloret al finalitzar la processó. No cal reservar 
tiquets per aquests desplaçaments. 
 
 


