Per una Festa Segura
Major
Salutació
FM’20

Benvolgudes i benvolguts veïnes i
veïns d’aquest poble de Miralcamp,
les circumstàncies especials d’aquest
any 2020 ens han portat a organitzar
una Festa Major diferent.
Veureu que alguns dels actes que tradicionalment es realitzaven no es
poden fer, d’altres s’han pogut mantenir reconvertint potser el format
o fer-los en nous indrets,… ja que la situació extraordinària d’enguany
així ho determina i ens marca unes noves pautes d’actuació. Aquest és
un any que recordarem per sempre més. L’any que segurament ens
canviarà i que ja que ha canviat les nostres vides.
Si tanqueu per un moment els ulls, podreu recordar i sentir el so dels
carrers i places plenes i vibrants de gent, el pregó de festes, el vermut,
els balls i tants altres actes. Cal recordar aquestes imatges i aquests
sons, però no amb enyorança, sinó per ressaltar la gran força que té la
gent. Com som capaços de mantenir i de fer, durant generacions, allò
en el que creiem.

INFORMACIÓ GENERAL
En els actes al complex esportiu Jordi Baró i Pena, hi haurà aforament
limitat amb un responsable regulant l’entrada.
Es demana que tothom vingui amb antelació als actes per evitar aglomeracions.
Hi haurà punts amb gel hidroalcohòlic.
És obligatori l’ús de mascareta i guardar la distància de seguretat en
tot l’acte.
En els actes programats a la plaça Sant Jaume i a l’avinguda Països
catalans s’hauran d’anar ocupant les cadires sense moure-les del lloc
assignat.
No es pot participar en cap acte programat si es tenen símptomes relacionats amb la COVID-19.

Responsabilitat, prudència i salut per tothom!
Fem entre tots una Festa Major Segura

És evident que la celebració de les festes sintetitza l’esperit dels pobles.
Defineix el seu caràcter. Imprimeix el seu sentiment. Cal que gaudim
aquests dies, cal que fem que el temps s’alenteixi. Fem que el nostre
ritme vital d’aquests dies el marquem nosaltres mateixos i el fet d’estar
i gaudir amb aquells que més estimem. No deixem que ens el marquin
altres assumptes, fem que ressoni dins nostre el toc de festa, deixem
embolcallar-nos pels records que tenim d’anys anteriors i sobretot pels
records de la infantesa, que són, sovint, els que més se’ns representen
en dies com aquests.
Per això us encoratgem a mantenir viu l’esperit de la Festa Major durant
tot l’any. El que vol dir conservar l’esperit d’emprendre, de liderar, de sumar, de cooperar i de col·laborar entre tots plegats per tal de contribuir de
manera generosa a fer un poble més pròsper.

Us desitgem una molt bona Festa Major!!!
Corporació Municipal de Miralcamp.

L’AJUNTAMENT DEMANA A TOTS ELS VEÏNS QUE S’ENGALANIN ELS BALCONS AMB SENYERES

+ info a

Divendresd’Agost
28
a les
21:00h
PLAÇA SANT JAUME

Dissabte 29
d’Agost
a les
10:00h

TORNEIG DE FESTA MAJOR D’ESCACS ONLINE
Puntuable al circuit d’escacs ràpid online de Lleida.
Organitza: Club d’Escacs Mollerussa i Ajuntament de Miralcamp

Es sortejarà entre tots els participants un lot de productes de proximitat.

CINEMA A LA FRESCA
amb la pel·lícula:

a les
11:00h
AVINGUDA DOCTOR GARCIA TEIXIDÓ

STUNT SHOW

Amb CIRCUIT URGELLENC

a les
23:30h
COMPLEX ESPORTIU JORDI BARÓ PENA
ESPECTACLE

Narcis Roca
BMW
+ spiker

#AntiCoronaCAVA.ret
a les
18:30h
PLAÇA SANT JAUME

ESPECTACLE INFANTIL

Uh! Quin cangueli
Companyia XIP XAP

a les
22:30h
COMPLEX ESPORTIU
JORDI BARÓ PENA

Brots
ESPECTACLE

Companyia Toni Albà

Diumenge 30
d’Agost
a les
11:00h Repic de campanes
a les
11:30h MISSA D’ACCIÓ DE GRÀCIES

amb acompanyament de L’ORQUESTRA NOVA BLANES

a les
18:00h
AV. PAÏSOS CATALANS

Audició de sardanes
de festa major
Amb L’ORQUESTRA NOVA BLANES

a les
19:30h
AV. PAÏSOS CATALANS

Dilluns 31d’Agost
a les
11:00h MISSA EN HONOR A SANT RAMON
a les
20:30h
CAMP DE FUTBOL

Sopar popular de “carmanyola”
+Concert per acompanyar el sopar

Amb el grup musical

SON DE L’HAVANA

Concert classic de Festa Major
a les
22:00h Concert modern i català

Orquestra

Nova Blanes
a les
22:00h

Gran castell
de focs

Artificials

