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SALUTACIÓ 

PROTOCOL PER ALS ACTES 

D’acord amb la normativa sanitària s’hauran de respectar les mesures de seguretat i 

higiene. Els espectables s’han de gaudir asseguts, respectant les distàncies de segure-

tat, l’aforament i fent ús de la mascareta. 

Per tal de poder-hi accedir caldrà reservar seient  per cada acte 

(missa, actuacions infantils, espectacles i concert) trucant al telèfon de 

l’Ajuntament 973777611 de 09.00h a 14.00h del  dilluns dia 24 fins al divendres dia 28. 

Es realitzarà  la neteja i desinfecció dels espais públics utilitzats.  

Tots els actes es faran al pati de les escoles 

Un any més, la Festa Major d’estiu arriba al nostre poble. Enguany però, 

acompanyada de la Covid19, aquesta pandèmia que ja fa uns mesos que està 

molt present entre nosaltres.  

La Festa Major és una de les nostres tradicions més estimades i esperades. 

No obstant, aquest any ens hem vist obligats a fer canvis al programa inicial-

ment previst. Per  aquest motiu, hem   aplaçat a l’estiu  del 2021 totes les ac-

tuacions que ja teníem contractades i n’hem programat de noves en un for-

mat més reduït i adaptat. Apostem per la cultura i la festa encara que seguint 

rigorosament les mesures de seguretat sanitàries.  

Personalment vull agrair-vos l’esforç que tots plegats estem fent per afrontar 

i poder superar aquesta situació tant anòmala. De ben segur que ens en sor-

tirem i tot anirà bé. 

Desitjo que gaudiu al màxim dels actes programats i us hi espero a totes i a 

tots. No oblideu respectar els protocols establerts i fer ús de la mascareta. 

Que passeu molt bona Festa Major! 

                                        Antoni Carré.    Alcalde 



 

11.30h REPIC DE CAMPANES  
12.00h Arribada a l’església amb els grallers i gegants per la celebració de la 

MISSA DE FESTA MAJOR, amenitzada per Rut Sisó i la seva guitarra. 
Es farà el repartiment del pa beneït a l’acabar.  

Amb la col·laboració de l’Associació de Dones 

18.30h ACTUACIÓ INFANTIL, espectacle de la Cremallera Teatre 
 

 

 

 

 

 

 

 

23.00h ESPECTACLE DE REVISTA 

Amb: Calonge, Marian Nadal, 

 Flip Flap i el Mago Felix 

Amb la col·laboració de l’AMPA de Benavent  

Dissabte, 29 d’agost 



 

L’Ajuntament us desitja bona  
Festa Major d’estiu  2020! 

 

20.00h CONCERT DE SWING amb el grup 

          

 

19.00h ESPECTACLE 

CULTURA EN FAMILIA de Ponent als Pirineus 
 

 

 

 

 

 

 

Diumenge, 30 d’agost 

TITIRITRIKI es capbussa en la tradició i 
en les arrels dels joglars, contaires i còmics 
ambulants per construir un espectacle que 
conservi l’originalitat, la comicitat i la màgia 
de les històries antigues contades i cantades 
amb els elements d’abans. 
                                                 Passin i vegin!  

Amb la col·laboració de l’AMPA de Benavent  

Dilluns, 31 d’agost 


