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INFORMACIÓ IMPORTANT

No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus
de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada
per la utilització de la mascareta.
Tampoc si per la seva situació de discapacitat o dependència, no
disposen d'autonomia per treure's la mascareta o bé presenten
alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

Serà obligatori l'ús de mascareta durant tot l'acte a tot el públic
assistent que tingui 6 anys en endavant.

Caldrà fer ús del gel hidroalcohòlic abans i després de cada acte.

Es prendrà la temperatura abans d'entrar a l'acte. No podran
participar d'aquests aquelles persones que superin els 37,5 graus de
temperatura.

L'aforament es reduirà al 50% per tal de garantir la distància de
seguretat entre persones. Per aquesta temporada i fins a noves ordres,
l'aforament de públic es redueix a 183 butaques.

Les entrades es podran comprar presencialment a l'àrea de cultura
situada al primer pis de l'Ajuntament. També a taquilla, on s'hauran de
pagar amb targeta.

Una mateixa persona podrà comprar les entrades per al seu grup de
convivència amb qui podrà seure. Mai un grup podrà superar les 6
persones.

La distància entre diferents grups de convivència serà d'1,5m.



La seqüència d'entrada i sortida a l'espai contemplarà l'ordre de
fileres. En el moment de compra de l'entrada s'especificarà l'horari en
què s'haurà d'entrar a l'acte. Els horaris seran diferenciats en dues
franges per evitar aglomeracions i creuaments en el moment de seure.

Les sortides es faran també en dues franges pel mateix motiu, que
seran definides en l'espai del pati de butaques, esglaonades i
garantint la distància entre persones.

Es farà una llista de registre amb les dades de les persones que
assisteixin de públic per tenir un control de la traçabilitat.

No es pot entrar ni menjar ni begudes.

NO PODEN PARTICIPAR DE L'ACTE PERSONES AMB SÍMPTOMES DE
COVID-19 O BÉ LES QUE HAGIN ESTAT EN CONTACTE DIRECTE AMB
UN MALALT.

Des de l'Ajuntament d'Artesa de Segre us informem que totes
les activitats i els actes programats i organitzats d'enguany
han estat adaptats i tenen en compte els protocols indicats
per a cada tipus d'activitat.

Es garantiran totes les mesures de seguretat i sanitàries
establertes pel Departament de Salut i aquestes podran ser
modificades segons l'estat de la pandèmia del moment.

Els actes programats es poden veure modificats per la
situació del moment. Tots els canvis o novetats seran
informats mitjançant els canals electrònics (pàgina web,
xarxes socials, etc.) de l'Ajuntament d'Artesa de Segre.



DURANT LES FESTES
65è CONCURS DE PESSEBRES D'ARTESA DE SEGRE
Estaran obertes les inscripcions de l'1 al 29 de Desembre. Només
caldrà enviar: les fotos del pessebre (com a mínim una) i un vídeo
explicant el pessebre i ensenyant on està el caganer.
S'ha d'enviar tot per correu concurspessebresartesa@gmail.com
o per Whatsapp 625 48 52 23.
El dia 6 de gener es farà l'entrega de premis a l'església d'Artesa
de Segre, sempre quan es pugui, després de la missa de les 12.

MISSES
Dijous 24 de desembre | a les 19h  | Església d'Artesa 
MISSA DE LA VIGÍLIA DE NADAL

Divendres 25 de desembre | 8:55h i 12h  | Església d'Artesa 
MISSA DE NADAL

Dissabte 26 de desembre | a les 11h  | Església d'Artesa
MISSA DE ST.ESTEVE

Dimecres 6 de gener | a les 12h  | Església d'Artesa
MISSA

MERCAT TOT D'AQUI
Gaudeix d'un mercat amb productes de NADAL TOTS ELS
DIUMENGES DE DESEMBRE I EL 3 DE GENER.



DEL 6 DE DESEMBRE AL 6 DE GENER
FER LES TEVES COMPRES DE NADAL A ARTESA TÉ PREMI
Fent compres als comerços i serveis de l'ACS, entraràs en el
sorteig d'un val de 200€ i 100€ per poder comprar en els
comerços i serveis que vulguis de l'associació.
El sorteig es realitzarà entre el 8 i el 10 de gener a l'Ajuntament.

ARTESA S'IL·LUMINA
Aquest any il·luminar els balcons té premi. L'Associació de comerç
i serveis ha organitzat un concurs de balcons i finestres
il·luminades.
Només caldrà enviar fotografies dels balcons i finestres per whatsapp
al 639 981 982 o 615 340 138 abans del 20 de desembre.

El primer premi seran 300€, el segon premi 200€ i el tercer premi
100€ per gastar als establiments associats.
El guanyador s'escollirà el 23 de desembre.

DISSABTE 05 DE DESEMBRE
De 16:00h  a 21:00h |  CASC ANTIC
MERCAT TOT D'AQUI I ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
Gaudeix d'un mercat amb productes de NADAL.
17:00h: Representació d'un conte infantil a càrrec del Gimnàs Altis.
18:00h: Actuació del grup Zumba a càrrec del Gimnàs Altis.
19:00h: Especial ritual del 24 de desembre a càrrec d'Aquí Natura.
Rifa d'un pernil i productes de Nadal.



DISSABTE 19 DE DESEMBRE
18:00h  |  CUBBTURAL
TEATRE INFANTIL amb l'obra L'ENDRAPASOMNIS 
Companyia: Teatre al Detall 
Música en directe de: LA TRESCA I LA VERDESCA
Preu entrada 5€ (Venda a taquilla 8€ a partir de les 17h)

DIMARTS 8 DE DESEMBRE
18:00h  |  CUBBTURAL
CINEMA amb la pel·lícula: "ESO QUE TÚ ME DAS"
Un documental de Jordi Évole. Última xerrada amb Pau Donés.
Preu entrada: 5€ (Venda a taquilla a partir de les 17h)

DIUMENGE 20 DE DESEMBRE
18:00h  |  CUBBTURAL 
BALLADA PER LA MARATÓ del Club Esportiu Altis.
Col·laborant amb la Marató de TV3, dedicada a sumar recursos
que permetin avançar en la recerca que millori la qualitat i
l'esperança de vida de les persones afectades per la COVID-19.



TEATRE ADULT amb l'obra ADREÇA DESCONEGUDA
Actors: Javier Lázaro i Francesc Vilalta
Preu entrada 5€ (Venda a taquilla 5€ a partir de les 18h)

CONCERT TEATRALITZAT INFANTIL amb l'obra LA BONA VIDA
Companyia: 2 Princeses Barbudes
Recomanat per a públic familiar amb nens a partir de 6 anys.
  Preu entrada 5€ (Venda a taquilla 8€ a partir de les 17h)

DISSABTE 26 DE DESEMBRE
19:00h  |  CUBBTURAL

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE
18:00h  |  CUBBTURAL

DIJOUS 24 DE DESEMBRE
18:00h  |  CUBBTURAL
CINEMA D'ESTRENA
Preu entrada: 5€ (Venda a taquilla a partir de les 17h)



DISSABTE 2 DE GENER
17:00h  |  CUBBTURAL
CINEMA D'ESTRENA (FAMILIAR)
Preu entrada: 5€ (Venda a taquilla a partir de les 16h)

20:00h  |  CUBBTURAL
CINEMA D'ESTRENA ADULT 
Preu entrada: 5€ (Venda a taquilla a partir de les 19h)

DIMARTS 5 DE GENER
17h - 18h - 19h  |  CUBBTURAL
REBUDA DELS REIS MAGS D'ORIENT 
3 PASSES: 17h - 18h - 19h
Us haureu d'inscriure (973 400 013) a una de les tres franges
horàries. Cada nen pot anar acompanyat només per un adult i si
hi hagués algun altre familiar que també volgués entrar, es
ficaria en reserva i només podria accedir en el cas que el passe
no estigui complet.

REBUDA DEL PATGE REIAL
El patge CAMARLENC recollirà les cartes de Ses Majestats ELS
REIS MAGS D'ORIENT.

DIMECRES 30 DE DESEMBRE
DE 17:00h A 20:00h |  HALL CUBBTURAL
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BONES FESTES
I BON ANY 

NOU



973 400 013973 400 013973 400 013

Plaça de l'Ajuntament, 3Plaça de l'Ajuntament, 3Plaça de l'Ajuntament, 3

www.artesadesegre.catwww.artesadesegre.catwww.artesadesegre.cat

@ajuntamentartesadesegre@ajuntamentartesadesegre@ajuntamentartesadesegre
@comissiofestes_ads@comissiofestes_ads@comissiofestes_ads

CONTACTECONTACTECONTACTE

L ' A j u n t amen t  d ' A r t e s a  de  S e g r e  e s  r e s e r v a  e l  d r e t  de

mod i f i c a r  o  ad ap t a r  l a  no rma t i v a  a  l e s  r e c oman a c i o n s

q u e  l e s  a u t o r i t a t s  s a n i t à r i e s  e n s  f a c i n  a r r i b a r  c o n s i d e r a n t

l ' e v o l u c i ó  de  l a  p and èm i a .


