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INFORMACIÓ FESTA MAJOR 2022 

 

Lloguer de taules 

 

Es llogaran taules i quatre cadires a un preu de 20€. Es podrà disposar de les taules el dissabte i 

el diumenge a la pista d’estiu.  

Es podrà fer la reserva els dies 18 i 19 de juliol, de 9.00h a 15.00h hores a les oficines de 

l’ajuntament. El sorteig de les taules serà públic i es farà el dimarts dia 19 de juliol a les 20.00h a 

la sala de plens de l’ajuntament. El resultat del sorteig es comunicarà a tothom entre el dimecres 

20 i el dijous 21 de juliol.  

ES RECORDA QUE NO ES PODEN POSAR MÉS DE 4 CADIRES PER TAULA.  

 

Actes de la festa major 

 

 Parc aquàtic - Divendres dia 22, de 16.00h a 19.30h. 

NO ES PERMETRÀ L’ENTRADA DE MENORS DE 12 ANYS QUE NO VAGIN ACOMPANYATS 

D’UN ADULT DINS EL RECINTE DE BANY.  

  

 Sopar de Festa Major - Divendres dia 22 a les 21.00h - Plaça del Sitjar 

Menú - Pica-pica, fideuà marinera i gelat. Beguda i cafè inclosos. 

Preu adults - 16 euros 

Preu infantil - 8 euros 

Els tiquets estaran a la venda a l’Ajuntament el dilluns 18 i el dimarts 19 en horari d’oficina. 

Es podrà reservar taula per colles. 

 

 Correfoc - Divendres dia 22 a les 23.30h. 

El correfoc començarà i acabarà a la Plaça del Sitjar. El recorregut serà el següent. Plaça del 

Sitjar, Carrer Portal Nou, Plaça Major, Carrer Major, Plaça de la Sardana, Carrer Muralla, Carrer 

Botera, Carrer Portal Nou, Plaça del Sitjar. 

Us recordem que durant el correfoc s’apagarà l’enllumenat públic.  

 

CONSELLS PER ALS PARTICIPANTS: 

- Porteu roba de cotó, preferiblement vella amb mànigues i pantalons llargs, així com un barret que 

cobreixi el cap, tapeu-vos el clatell amb un mocador de cotó i porteu també calçat adequat 

(esportiu, de muntanya, etc...) 

- Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics, adopteu una actitud correcta amb 

els diables, seguint en tot moment les seves indicacions així com la dels membres de la comissió. 
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CONSELLS PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS 

- Retireu tots els vehicles dels carrers de l'itinerari. 

- Abaixeu els portals metàl·lics o persianes dels edificis que en disposin. 

- Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.  

- Desconnecteu tot tipus d'alarmes. 

 

 Tobogan urbà - Dissabte dia 23 a les 11.00h - Carrer Santa Maria 

El tobogan començarà a les 11.00h i no a les 12.00h tal com marca el programa. 

Té una durada de tres hores, pel que estarà en marxa fins a les 14.00h. 

Els menors de 5 anys hauran de pujar amb un adult. Activitat oberta a tothom sense límit d’edat. 

Porteu el vostre flotador i baixeu amb qui i com vulgueu! Cal portar banyador.  

Durant el tobogan no es podrà circular per la Plaça Major ni el carrer Portal Nou.   

 

 Gimcana jove - Dissabte 23 a les 17.30h - Camp de futbol 

S’hauran de fer grups de 5 a 8 persones, i és obligatori que als grups hi hagi algú del poble. 

S’haurà de portar roba còmoda i que es pugui mullar.  

Al fer la inscripció es demanarà un nom pel grup i el nom i l’edat dels participants.  

Els grups s’hauran d’inscriure per internet, a la pàgina web de l’Ajuntament fins el dimarts 

dia 19 de juliol.  

Caldrà que tots els membres del grup portin algun element distintiu (samarretes / turbans / gorres / 

perruques...) el que us vingui més de gust! 

Activitat per a majors de 12 anys. Sense límit d’edat. 

Es prega puntualitat als participants. 

 

 Cercavila nocturna - Dissabte dia 23 a les 24.00h - Inici des de la Plaça Major 

Volem que surtin els gegants. T’animes a portar-los? Posa’t en contacte amb nosaltres.  

Durant el recorregut hi haurà servei de bar. IMPORTANT: Porta el teu vas! 

 

 Activitats diumenge dia 24 al matí 

Les activitats tindran lloc a la Plaça Major i al carrer Portal Nou. Estarà prohibit aparcar-hi. 

L’accés a aquests carrers estarà tallat des de les 10.00h. Es podrà circular pel carrer Santa Maria i 

carrer Major fins a la Plaça de la Sardana. 

 

 

Tots els actes començaran puntuals.  

La Comissió de Festes es reserva el dret de canviar l’hora i el lloc de qualsevol acte amb previ 

avís a tots els veïns i veïnes. 


