
Serà obligatori l’ús de mas-
careta en els espais interiors 
així com en els exteriors.

L’organització facilitarà gel 
hidroalcohòlic.

Es garantirà el compliment 
de les mesures de neteja, 
desinfecció i ventilació vi-
gents durant la celebració 
de les activitats.

L’organització es reserva el 
dret a modificar la progra-
mació en funció de l’evolu-
ció de la situació sanitària.

Es guardarà sempre la dis-
tància de seguretat d’acord 
amb les mesures sanitàries 
actuals.

Normes de 
seguretat
Les activitats bàsicament 
quedaran centralitzades en 
dos espais. Pavelló Munici-
pal i carrer Nou.

Totes les inscripcions als 
espectacles es faran a tra-

vés d’una app, que perme-
trà realitzar inscripcions in-
dividuals o en grup (màxim 
10 persones).

Tots els espectacles tenen 
aforament limitat.

L’obertura d’accessos es 
realitzarà amb antelació 
suficient per permetre un 
accés escalonat. La sortida 
del públic, en la finalització 
de l’espectacle es realitzarà 
de forma esglaonada per 
grups, garantint la distància 
entre persones. 

En tots els espectacles el 
públic estarà sempre asse-
gut i mantenint les distàn-
cies de seguretat mínimes 
d’acord amb les mesures 
sanitàries vigents. No es 
permetrà l’assistència de 
públic dret.

S’establirà una porta d’en-
trada i una de sortida, i es 
prioritzarà un circuit en sentit 
únic per evitar els encreua-
ments i aglomeracions.

En l’activitat de les sarda-
nes l’Ajuntament facilitarà 
a tots els participants dues 
cordes.

Als espectacles itinerants 
queda prohibit seguir l’es-
pectacle. 

Incripcions

WEB
https.//alcoletge.reservaplay.
cat/view/reserves/actividades  

TELÈFON
T. 973 19 67 25
de dimecres a diumenge de 
09.00 a 13.00 hores

apple
App store

Android
Google play

Mesures sanitàries per participar 
dels actes programats

Ajuntament
d’Alcoletge

Organitza Col·labora
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Divendres
18 de setembre

11.00 h  Carrer Nou
Espectacle infantil itinerant  LA GRAN FA-
MÍLIA, a càrrec de la companyia Fadunito 

Recorregut 1

L’espectacle es podrà veure des de qualse-
vol punt dels carrers del recorregut. Ateses 
les mesures sanitàries actuals i per evitar 
aglomeracions, queda prohibit seguir l’es-
pectacle.

19.00 h  Carrer Nou
Espectacle itinerant PERAS DE FESTA, 
amb Joan Pera i Roger Pera 

Recorregut 1

L’espectacle es podrà veure des de qualse-
vol punt dels carrers del recorregut. Ateses 
les mesures sanitàries actuals i per evitar 
aglomeracions, queda prohibit seguir l’es-
pectacle.

20.00 h Carrer Nou 
Pregó de Festa Major a càrrec de Matil-
de Agustí Terol, metgessa d’Alcoletge de 
l’any 1983 fins a l’any 2020. 

Tot seguit. Proclamació de Pubilles i 
Hereus 2020-2021

Acte amb reserva prèvia

Aforament. 200 persones

Reserves a través de l’app Reserva Play o a 
la web de l’Ajuntament d’Alcoletge

Obertura d’accés a les 19.00 hores

23.00 h  Pavelló Poliesportiu
Concert acústic a càrrec de GERTRUDIS 

Acte amb reserva prèvia

Aforament. 250 persones

Reserves a través de l’app Reserva Play o a 
la web de l’Ajuntament d’Alcoletge

Obertura de portes a les 22.00 hores

Dissabte
19 de setembre

08.00 h  Plaça Sitjar
Inici del VI Concurs de Pintura Ràpida 
d’Alcoletge

12.00 h  Carrer Nou
Espectacle infantil itinerant  EL CIRC DELS 
SOMIATRUITES, a càrrec de la companyia 
Pallasso Tortelini i cia 

Recorregut 1

L’espectacle es podrà veure des de qualse-
vol punt dels carrers del recorregut. Ateses 
les mesures sanitàries actuals i per evitar 
aglomeracions, queda prohibit seguir l’es-
pectacle.

13.00 h Carrer Nou
Ballada de sardanes amb l’Orquestra 
MARAVELLA

Acte amb reserva prèvia

Aforament. 200 persones

Reserves a través de l’app Reserva Play o a 
la web de l’Ajuntament d’Alcoletge

Obertura d’accés a les 12.00 hores

14.00 h Plaça Sitjar
ENTREGA DE PREMIS del VI Concurs 
de Pintura Ràpida d’Alcoletge

17.00 h Església Parroquial de Sant 
Miquel Arcàngel
Missa de Festa Major oficiada pel rector 
de la parròquia i cantada per la Coral Sant 
Miquel d’Alcoletge

18.00 h Pavelló Poliesportiu
Concert de tarda a càrrec de l’Orquestra 
LA MARAVELLA

Acte amb reserva prèvia

Aforament. 250 persones

Reserves a través de l’app Reserva Play o 
a la web de l’Ajuntament d’Alcoletge

Obertura de portes a les 17.00 hores

18.00 h Carrer Nou
Inici de la xaranga itinerant XINO XANO

Recorregut 2

L’espectacle es podrà veure des de qual-
sevol punt dels carrers del recorregut. 
Ateses les mesures sanitàries actuals i per 
evitar aglomeracions, queda prohibit se-
guir l’espectacle.

23.00 h  Pavelló Poliesportiu
Concert amb BANDA NEÓN

Acte amb reserva prèvia

Aforament. 250 persones

Reserves a través de l’app Reserva Play o 
a la web de l’Ajuntament d’Alcoletge

Obertura de portes a les 22.00 hores

Diumenge
20 de setembre

10.00 h Plaça dels Països Catalans
Jocs per a la mainada Els Amics d’en Crusó

L’entrada serà regulada.

 Canvi de torn cada 30 minuts (el temps 
serà adaptable segons la quantitat de pú-
blic assistent)

 Accés d’entre 20 i 25 unitats familiars 
(no superant un màxim de 80 persones a 
l’interior de l’espai)

12.30 h Carrer Nou
Animació musical LOREN QUARTET

Se servirà un vermut individual a les taules 
reservades segons les inscripcions

Acte amb reserva prèvia

Aforament. 200 persones

Reserves a través de l’app Reserva Play o 
a la web de l’Ajuntament d’Alcoletge

Obertura d’accés a les 11.30 hores

14.00 h Cassoles des de casa

Comparteix una foto amb la teva cassola 
amb l’etiqueta #cassolaalcosetembre2020

20.00 h Pavelló Municipal
Concert amb PINUT BAND

Acte amb reserva prèvia

Aforament. 250 persones

Reserves a través de l’app Reserva Play o 
a la web de l’Ajuntament d’Alcoletge

Obertura de portes a les 19.00 hores

21.30 h Tossal dels Morts
Castell de focs acompanyat de música en 
viu a càrrec de DIABLES DE LLEIDA
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C. Nou – C. Ntra. Sra. del Carme – C. Prat de la Riba – C. Major – C. Lleida
Av. Generalitat – C. Mirador del Segrià – C. Miralbó – C. Nou

C. Nou – C. Bassa Bovera – Av. Lluís Companys – C. Ausiàs March – C. Pompeu 
Fabra C. Paral·lel – C. Sant Miquel – C. Nou

Recorregut 1

Recorregut 2


