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SALUTACIO

DE

L'ALCALDE

FEM UN PARENTESI EN LA NOSTRA VIDA
.l9,

Coronovirus, Covid
Confinoment, test, oploudiment o les 20h.
Tot oixó ho formot port de lo nostro vido en els dorrers mesos. És bo oprofitor

oquesto solutoció per ogroir el comportoment exemplor de lo gron mojorio
de lo nostro pobloció, iguolment tol com jo ho hem onqt fent o trovés de
l"'A¡untoment informo", ogroir ols serveis sonitoris municipols i o totes les
persones vel'nes d'Arteso de Lleido, que d'uno monero o bé d'uno oltro heu
estot vivint molt de prop lo pondémio i les seves conseqüéncies. Tonmoteix
donor forgo o les fomílies que heu possot per lo mololtio i el més sincer
condol o qui ho perdut un ésser estimot.

Dit oixó porlem de lo Festo Mojor, serd bo que ens en recordem molts qnys,
doncs significord que hourd estot único i per tont oquest molson s'hourd
esvolt en poc temps. Lo Festo Mojor d'oquest ony serd diferent, com no pot
ser d'uno oltro monero, sobretot hem intentot que pugueu goudir d'octes el
cop de setmono, que us distreguin de I'octuol vido quotidiono. Aixó sí, és molt
irnportont fer cos de les recomonocions que troboreu en oquest moteix
progromo, bdsicoment sentit comú. A¡xí doncs, goudim de lo nostro Festo
Mojor, sigui presenciolment o bé virtuolment, com és el cos del Festivol
d'Enceses de foc.
Bono Festo Mojor i o goudir.
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Rebreu uno cordiol solutoció
del vostre Alcolde
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Pere Puiggrós Compte

Al vostre servei
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PNOTOCOL PEL,S NCTES
Ens veiem obligots q prendre uno decisió d¡fíc¡1,
excepcionol, peró hem de ser curosos i conscients
del moment que estem vivint. Hem de goudir de lo

Festo Mojor, peró hourem de complir

unes

cond ¡cions:

o En el recinte del povelló es d¡sposorü
d'elements de toncoment per poder controlor
I'oforoment.
o Es demono o les persones que fqcin I'entrodo
Io sortido del recinte omb moscoreto.
o H¡ hourd d¡spensodors de gel h¡droolcohól¡c o
I'entrodq del povelló.
o S'estobl¡rqn mclrques de d¡stoncioment q terrq.
o !Es necessori fer uno reservo en tots els octes.
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n tots els espectocles les persones esto ro n

crssegudes i mqntindrqn lq d¡stoncio de
seguretot f¡xodo per les outoritots sonitdries.
L'entrodo ilo sortido del públic ol recinte del

O

povelló es reol¡tzord de formo esgloonodo,
gorontint lo d¡stdncio entre persones. Per qixó
es demono orribor omb temps.
o Entrodq povelló: posse¡g cementiri.
o Sortido povelló: porto pdrquing p¡scines.
En els espectocles no h¡ houron pouses
interméd ¡es.
Es reol¡tzord uno netejq idesinfecció obons de
codo octe.
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Sobem que lo Festo Mojor serü d¡ferent qmb
oquestes mesures, peró com sempre hem fet,
intentqrem que lq pugueu goudlr ol mdxim.
Des d'oq uí us og roTm per ovq ngot lq vostro
comPrensto.
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O9h. DIPÓSITS MUNICIPATS

Orgonitzo: Associoció de cogodors d'Arteso de Lleido.

lOh o l2h. PLAQA EUROPA
Per ols més menuts, possoreu uno bono estono fent
un experiment molt xulo: SLIME!

toh

l2h. PLAQA FREGINAL
Circuit de b¡cicletes per o totes les edots. Modol¡tot: controrellotge
e¡

¡nd ¡v¡d uo l.

I9.3Oh. PAVELLO
Concert de to rdo (1o sessió)
22h. PAVELLO
Concer t de nit (2o sessió)
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DIAMENGEgí
fl
ESPECTACLE

I2h. PAVELLO
Titelles:

"Lo cigolo

ilo formigo"

S'obsequioro q cqdo coso omb un lot de vermut que es
repcrrtiro uns dies obons.

ESPECTACLE
'o
PUBLIC FAMILIAR
2Oh. PAVETLó
PEYU (L'Home Orquestro)
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22h.
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NO PRESENCIAL

o

,l

CIOD'INTENES
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Col fer uno reservcl prévio per ossistir ols
següents octes i/o octivitots:
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DISSABTE 4
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CONTRARELLOTGE FREGINAL BIKE

lg.30H
CONCERT DE TARDA OROUESTRA MARAVELLA

22H
CONCERT DE NIT OROUESTRA MARAVELLA
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ESPECTACLE INFANTIL TITELLES

20H
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ESPECTACLE FAMILIAR (PEYU)

Será oblig atori ortar mascareta en tots els actes.

Com ho podeu fer?
EMPADRONATS A L POBLE

O 2o RESIDENCIA

TINDRAN PRIORITAT FINS DIJOUS 2DE JULIOL
a

Presenciolment o les of¡cines municipols.

a

A trovés del correu electrónic: culturoeortesolleido.cot
o S'ho d'espec¡f¡cor: nom i cognoms, DNl, teléfon i octe ol quol
vols ossistir.

O

Omplint el seg üent formulori: ENTRADES FESTA MAJOR

a

Esconejont el següent codi OR:

GENT FORA DEL POBLE
NOMÉS PODRAN INSCRIURE'S DIVENDRES 3 DE JULIOL
a

A trovés del correu electrónic: culturoeqrtesolle¡do.cot
o S'ho d'especificor: nom i cognoms, DNl, teléfon i octe ol quol
vols ossistir.

o

Omplint el seg üent formulori: ENTRADES FESTA MAJOR
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Será obligatori ortar mascareta en tots els actes.
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TALLER SLIME
10h a t2h. PTACA EUROPA

Lo plogo Europo esdevindrd un espoi on els menuts del poble podron
experimentor omb molts moteriols f¡ns o creqr el seu propi SLIME: uncl
mosso gelotinoso molt eldst¡co.
L'experiment es ford de formq ¡nd¡v¡duol. Se'ls foc¡l¡torü

tot el moteriol

necesso ri.

lmportqnt incriure's

FRE
L'espoi

del

pggromo).

m nt
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10h a 12h. PtAqA FREGINAI.
Freginol es tronsf ormord per ocollir

uno controrellotge

¡nd¡v¡duol opto per o tothom que tingui uno b¡c¡cleto.

No es trocto de cop competició, peró sí que s'onotqron els temps que
tordi cqdqscú per tenir uno referéncio.

lmportont ¡ncr¡ure's @menl_(veure com fer-ho ql pggromo).
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Ubicació Taller SLIME
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Ubicació Freginal Bike
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IVAL D'ENCESES
D'ARTESA DE LLEIDA
FE

ACTE NO PRESENCIAL
Dissobte d¡o 4 o portir de les l8h es podrd veure fent cl¡c ol
següent enllog uno versió odoptodo del Festivol d'Enceses.
FESTIVAL D'ENCESES

A les 00h de lq nit o lo plogo del Freginql xero
q cürrec de lo collo del Griu. Aquest qcte es grovorü
s'emetrd en directe per les seves xorxes sociols.
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Més endovont es foc¡l¡torü l'enllqg per o poder-ho veure
des de coso.
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