
Dijous 16

11 de matí
REPIC DE CAMPANES
A l’Església, a càrrec del campaner del poble.

12 del migdia
MISSA SOLEMNE
A l’Església, amb l’acompanyament dels 
Amics de la parròquia.
* Aforament limitat.

1 del migdia
SARDANES
Al Pati de Missa, amb la Cobla Lluïsos.
* Els participants hauran de readaptar el ball a 
les mesures sanitàries (guants, cordes, etc.)

Divendres 17

2/4 de 9 de la tarda
CAMINADA POPULAR
Sortida des del C/ Sant Jordi. Apta per tots els 
públics. Soparem plegats a Collbàs (cadascú 
es porta el seu sopar).
* Es recomana l'ús de frontals i/o llanternes, així 
com calçat i roba còmode. 

Dissabte 18

2/4 de 8 de la tarda
ESPECTACLE INFANTIL
Al Pati de Missa, espectacle HATS de la 
companyia JAM.

Diumenge 19

2/4 de 9 del vespre
HAVANERES
A la pista poliesportiva, amb el grup La 
Guingueta.
* Aforament limitat. Obertura de portes per 
entrar de manera esglaonada a partir de 2/4 de 
8 del vespre.

MESURES SANITÀRIES

Degut a la situació actual provocada per la 
COVID-19, els actes de la Festa Major es 
reeixiran per un seguit de mesures sanitàries i 
de prevenció a fi de protegir al màxim els 
ciutadans, voluntaris i artistes.

- L’ús de la mascareta és obligatòria.
- Caldrà rentar-se sovint les mans amb el gel 
hidroalcohòlic que l'organització col·locarà en 
llocs estratègics a disposició del públic.
- S’haurà de respectar la distància de 
seguretat de 2 metres. 
- Tots els actes tindran un aforament limitat, 
en base a l’espai i al tipus d’esdeveniment.
- En el cas que algun acte es vegi alterat per 
una acumulació de públic excessiva, aquest 
serà anul·lat.
- Es prioritzarà que els espectadors estiguin 
asseguts en tots els actes, excepte a la 
caminada nocturna. La disposició de taules i 
cadires es realitzarà garantint una distància 
segura. No estarà permès ajuntar més de 4 
cadires per taula i no es podrà fer cap reserva 
de lloc.
- L’ajuntament es reserva el dret d’anul·lar els 
actes de la Festa, en cas que es doni alguna 
causa de força major.

Festa major
c a r m e


