PROTOCOL COVID ACTES
A LA SALA:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aforament limitat segons normativa vigent.
Ús obligatori mascareta.
Gel hidroalcohòlic.
Ventilació de la sala.
Els assistents han d’estar asseguts.
Distància de seguretat entre cadires i grups bombolla.

A LA BOTIFARRADA de la Plaça Nova (dissabte):
✓
✓
✓

Servei de barra amb entrega individualitzada de botifarra i beguda.
Espai habilitat de cadires i taules separat per grups bombolla.
Ús de mascaretes quan no s’estiguin consumint.

AL VERMUT de la Plaça Nova (diumenge):
✓
✓
✓

Servei de barra per begudes i pica-pica individual per grups bombolla.
Espai habilitat de cadires i taules separat per grups bombolla.
Ús de mascaretes quan no s’estiguin consumint.

La Junta del CCR Cantallops volem manifestar la nostra alegria per poder
tornar a organitzar i presentar actes per a la Festa Major. L’hem organitzat
pensant en tenir una festa segura, amb actes per a tothom i desitjant que la
podem gaudir en companyia de les nostres famílies i amics.
Us esperem !!!!! Ens trobem al carrer, ens trobem a la plaça, ens trobem a
la Sala !!!!! BONA FESTA MAJOR

Agraïments al suport i les col·laboracions per part de:

Organitza:

A les 22:00, a la Sala del Centre Cultural, comencem amb
la PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES DE LA
FESTA MAJOR.
Tot seguit NIT DE CABARET per passar
una bona estona amb l’espectacle ELS
CAPDEVILA, que ompliran l’escenari de
llums, música, glamur i humor.

Abans de marxar a sopar la
fem PETAR a partir de les
19:00 amb els DIABLES
PETITS DE LES GUNYOLES i
LA SEGUNOLA, acompanyats
de la BATUCADA i amb FOCS
D’ARTIFICI per acabar a la
Plaça Nova.

Ens veiem a la Plaça Nova a partir de les 9:00
per recuperar la tradicional BOTIFARRADA per
als socis. No socis 2,5 €

MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR a les 11:30 a
l’església amb la veneració de la Relíquia de Santa
Teresa tot cantant els goigs.

Continuem a les 11:00 i fins les 14:00 amb
la diversió pels joves amb les atraccions de
HUMOR AMARILLO, on posar a prova les
habilitats, i per a la canalla a passar una
bona estona amb els INFLABLES.

I a la Plaça Nova, a partir de les 12:30,
ens trobem a la VERMUTADA per grups
bombolla, amenitzada amb música en
viu pel grup BKT BRAS BAND.

... i a la tarda, una
estona
més
de
diversió de les 16:30
fins les 18:30.
A la pista esportiva, a partir de les 12:30,
derbi de FUTBOL SALA, sèniors vs joves.

Com a fi de festes a les 19:00 a la
Sala del Centre Cultural gaudim
d’una tarda de concert amb el duet
PEPPER & SOUL.

A tots els actes venda
de números de la
Loteria de NADAL,
no et quedis sense !!!!

Als actes a la Sala i
a la Vermutada de
diumenge, no oblidis
participar al sorteig
de les “paneres”.

