SANTA ESPINA
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Les Planes d'Hostoles
del 24 al 27 de Setembre

JSS

17
DIVENDRES

Festa del Circ i la Natura
Al Parc la Parada del Jonquer de 17h a 22h
Tallers de malabars, d'acrobàcies aèries, equilibris en Slag Line, art amb elements naturals, i molt més!
Exposicions.
Concert "Rumbo al infierno" a partir de les 20.30h.
(Activitat organitzada pels joves de la població amb pressupostos participatius)

18
DISSABTE
ÚLTIM REFUGI LPH-172

Joc de rol en viu a partir de 12 anys. Cal inscriure's per equips de 5 persones a la web www.lesplanesresilient.com
Inici de la partida a les 17h a la Plaça Catalunya.
(Activitat organitzada pels joves de la població amb pressupostos participatius)

25 i 26
DISSABTE I DIUMENGE
FIRA DEL JOC al Parc la Parada del Jonquer
DISSABTE 25 (de 10h a 19h): Jocs de gran format, jocs d'enginy, de construcció, espai nadons, torn de ceràmica i
concurs de Kapla
12.00h Espectacle Heliko a càrrec de la Companyia El Sidral
17.00h Espectacle "El petit circ de Messieu Moustache" de la Companyia Pessic de Circ.
DIUMENGE 26 (de 10h a 14h):
Jocs de taula i de rol, de gran format, taller de cúpules i concurs de Kapla
10.00h Campionat de Catan
11.00h Partida simultània d'escacs
13.00h Entrega premis del campionat Catan (1er premi: "Leyenda de los conquistadores" edició limitada
2on premi: "Ishtar") i del concurs Kapla (Premi: "Octocolor" de Kapla).
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24
DIVENDRES
20:00h, Pregó de Festa a la Plaça Nova a càrrec de la Coral Retorn Planenc amb motiu del Centenari de l'entitat
Nit de Versions a la Sala Polivalent:
20:00h, concert amb el grup Hotel Cochambre
23:00h, concert amb Pelukass
Servei de bar i entrepans. Preu d'entrada anticipada 10€ amb 1 consumició. A taquilla 12€ amb 1 consumició.
Entrades anticipades a Llibreria Serra i a https://turismegarrotxa.koobin.com/hotel-cochambre-pelukass

25
DISSABTE
22:00h, concert a la Sala Polivalent amb el grup Bala Hits. Un viatge d’anada i tornada per tots els referents i estils
musicals que han fet història a les nostres vides. Servei de bar i entrepans. Entrada anticipada 8€.
Entrada a taquilla 10€. Entrades anticipades a Llibreria Serra i a https://turismegarrotxa.koobin.com/bala-hits

26
DIUMENGE
08:00h, Concurs de pesca infantil. Organitza S.P.E. Aiguaneix
10:00h, Ofici Solemne cantat per la Coral Retorn Planenc

11:00h, a l'església, inauguració de la nova maqueta de l'Albert Marès
12:30h, a la parada del Jonquer, entrega de premis del concurs de pesca infantil
17:00h, a la Plaça Nova, sardanes i ball dels gegants i capgrossos amb la Cobla Selvatana
19:00h, a la Sala Polivalent, concert-espectacle de Festa Major amb l'Orquestra Selvatana
21:45h, elecció de l'Hereu i Pubilla 2021. Organitza: Ràdio les Planes
22:00h, a la Sala Polivalent, concert de Big Band amb la BBS BIG BAND Selvatana. Concert a l’estil de les grans Big
Bands americanes, recreant al detall el repertori i les formacions de l’època daurada del swing.
Servei de bar i entrepans. Entrada anticipada 10€. Entrada a taquilla 15€. Entrades anticipades a Llibreria Serra i a
https://turismegarrotxa.koobin.com/selvatana

27

DILLUNS
18:00h, a la Plaça Nova, sardanes i ball dels gegants i capgrossos amb la Cobla Rossinyolets
Tot seguit, a la mateixa Plaça, cantada d'havaneres amb el grup Arjau i el seu nou espectacle. El grup
palafrugellenc comença els actes de celebració del seu 25è aniversari que culminaran l'estiu vinent, que serà quan
complirà el primer quart de segle dalt dels escenaris.
Fi de festa.

www.radiolesplanes.com

Notes

#LaCulturaEsSegura

Us informem de les normes bàsiques d’accés i permanència en el recinte on es celebren els concerts.
Aquestes normes són d’obligat compliment per a totes les persones que hi vulguin accedir.
1. Abans de sortir de casa has de verificar que no tens una temperatura corporal igual o superior a 37ºC; que
no tens símptomes compatibles amb la malaltia per Covid-19 i que no estàs ni has estat en contacte amb
persones portadores del virus en els darrers quinze dies.
2. És obligatori l’ús de la mascareta en tot el recinte.
3. Has de respectar la distància de seguretat.
4. Trobareu dispensadors de gel higienitzant a diversos punts del recinte. Has d’higienitzar-te les mans amb
gel hidroalcohòlic en entrar i sortir del recinte.
5. Entrades a la venda a Llibreria Serra.
6. L’entrada al recinte i la sortida s’han de produir de forma esglaonada per a evitar aglomeracions.
El recinte s'obrirà una hora abans de l'espectacle.
7. Trobaràs el recinte desinfectat quan arribis. No obstant això, pren totes les mesures higièniques
possibles mentre duri la teva estada.
8. Acceptes complir les normes i et responsabilitzes personalment de totes les conseqüències que
l’incompliment total o parcial de les normes pugui comportar: des de l’expulsió del recinte per considerar
que poses en risc la seguretat de les persones, fins a la reclamació per danys en cas que et constitueixis en
un risc sanitari.
En comprar una o més entrades i/o a en accedir al recinte, acceptes expressament que:
1. Coneixes la situació d’emergència sanitària causada per la malaltia infecciosa Covid-19, els seus
símptomes i les mesures obligatòries adoptades per la Generalitat de Catalunya.
2. Has llegit i entès les normes d’obligat compliment associades al recinte i et compromets a complir-les.
3. Saps que l’assistència a un espectacle públic en aquesta fase sanitària comporta uns riscos de contagi que
assumeixes íntegrament en nom propi i dels menors o les persones al teu càrrec. Exoneres expressament la
seva organització de qualsevol responsabilitat per l’eventual contagi de Covid-19 tant de la teva persona
com de les persones a càrrec teu.
4. En cas que hagis adquirit diverses entrades, et compromets a informar el teu grup de les obligacions
associades a l’ús de les entrades i les responsabilitats assumides.
5. Reservat el dret d'admissió. Entrades limitades. No es permet l'entrada d'animals al recinte excepte els
gossos Pigall.
6. Una vegada adquirida l'entrada no s'admetran canvis ni devolucions de l'import, excepte per cancel·lació.
7. L’organització pot retirar qualsevol entrada esquinçada o falsificada.
8. Cal conservar l’entrada fins a la sortida del recinte.
9. No es restituirà l'entrada en cas de pèrdua, deteriorament, robatori o destrucció.
10. L'organització podrà alterar, si les circumstàncies ho reclamen, la data o l'horari del programa.
11. Hi haurà servei de bar i entrepans al recinte. No es permet l'entrada amb begudes ni menjar extern.
12. Agraïm a la Brigada Municipal, personal de l'Ajuntament, entitats i col.laboradors la seva col.laboració
en la Festa i a tots vosaltres per gaudir-la.

Bona Festa!
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