
MESURES SANITÀRIES PER PARTICIPAR DELS ACTES PROGRAMATS 

• Serà obligatori l’ús de mascareta 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 vigents 

durant la celebració de les activitats. 

• L’organització es reserva el dret a modificar la programació en funció de l’evolució de la 

situació sanitària. 

• Es guardarà sempre la distància de seguretat d’acord amb les mesures sanitàries actuals. 

 

NORMES DE SEGURETAT 

• Les activitats bàsicament quedaran centralitzades en dos espais: Pavelló Municipal i 

carrer Nou. 

• Totes les inscripcions als espectacles es faran a través d’una app, que permetrà realitzar 

inscripcions individuals 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 assegut i mantenint les distàncies de 

seguretat mínimes d’acord amb les mesures sanitàries vigents. No es permetrà 

l’assistència de públic dret. 

• S’establirà una porta d’entrada i una de sortida, i es prioritzarà un circuit en sentit únic 

per evitar els encreuaments i aglomeracions. 

• En l’activitat de les sardanes l’Ajuntament facilitarà a tots els participants dues cordes. 

• Als espectacles itinerants queda prohibit seguir l’espectacle.  

 

RECORREGUTS 

• Recorregut 1: 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 

• Recorregut 2: C. Nou – C. Bassa Bovera – Av. Lluís Companys – C. Ausiàs March – C. 

Pompeu Fabra – C. Paral·lel – C. Sant Miquel – C. Nou 

 

INSCRIPCIONS 

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

• APP:   

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=softneos.sportssuite 

IOS: https://apps.apple.com/es/app/reservaplay/id1068246588 

• TELÈFON: 

973 19 67 25 de dimecres a diumenge de 09:00 a 13:00 hores 

https://alcoletge.reservaplay.cat/view/reserves/actividades
https://play.google.com/store/apps/details?id=softneos.sportssuite
https://apps.apple.com/es/app/reservaplay/id1068246588

