NORMATIVA I AVISOS
Seguint les recomanacions de les autoritats en relació amb
la prevenció de la Covid-19 es demana seguir la següent
normativa:
1 - En els actes es guardaran les distàncies de seguretat
vigents en la fase que ens trobem en el moment de la
realització.
2 - Recomanem rentar-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic
que trobareu en el mateix recinte.
3 - És obligatori assistir amb mascareta. Aquesta es podrà
treure un cop els assistents estiguin al seu seient. Per moure’s
en el recinte cal portar la mascareta.
4 - El públic haurà de seguir els protocols establerts per
garantir la salut de tothom: els nens i nenes hauran d’estar
en el seu seient i no podran córrer pel recinte. Demanem la
col·laboració dels pares i mares per aconseguir-ho.
5 - L’organització es reserva el dret d’admissió en el cas que
aquestes normatives no siguin complides per l’espectador.
6 - L’organització es reserva el dret de fer canvis o
modificacions en el programa si les circumstàncies que estem
vivint ho fan necessari.

ENTRADES
Cal recollir l’entrada prèvia pels actes que es fan a la tarda.
Us podeu apuntar per grups de 12 persones o segons
estableixi la normativa vigent.
Cada grup tindrà assignat un espai.
El preu de l’entrada per cada acte és d’1 € i et dona dret a
participar al sorteig.
RECOLLIDA D’ENTRADES: dimarts 18 i dimecres 19 d’agost, a
la pista vella de (20 a 22 h) o a les oficines de l’Ajuntament (de
10 a 12 h)

20.00 h - Repicada de campanes

10.00 h - Missa, a l’Església de Bordils

20.00 h - Pregó i sorteig dels 500 € en vals de
descompte “compra a Bordils, fem poble”

12.00 h - Vermut musical a càrrec de l’OLGA PERXÉS,
DAVID FLORES I MAR MONTANER

Seguidament - Concert de Tornada amb TITOT I
DAVID ROSSELL

12.00 h - Torneig de botifarra - Organitzat per la Pioixa
(cal inscripció, el mateix dia)
20.30 h - Espectacle final DELIRIS a càrrec de
MARCEL TOMAS de la companyia Cascai Teatre

10.00 h - Espai inflables amb Tobogan d’aigua i pista
lliscant i festa de l’Espuma, a càrrec de l’empresa MultiDiver (és recomanable portar roba vella)
10.00 h -Torneig de futbolins (cal inscripció, el mateix dia)
12.00 h - Vermut musical a càrrec de NORA BAULIDA I
RITA BAULIDA
18.00 h - Espectacle infantil VISCA LA FESTA amb el
grup d’animació RIKUS
20.00 h - Música en directe a càrrec del grup COI ELS
MONTGRONS (música de taverna)

19.30 h - Concert de cobla TRENCATS I SEGUITS, a
càrrec de la COBLA MONTGRINS I GRUP MONTGRÍ
DANSA, a la Pista Vella
TOTS ELS ACTES TENEN
AFORAMENT LIMITAT I
S’ORGANITZEN A L’ENTORN
DEL PARC MURIEL, PAVELLÓ
BLANC I VERD
Els actes de la Festa els organitza
el Jovent de Bordils, hi col·labora
la Pioixa i compta amb el suport
de l’Ajuntament de Bordils.

