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Informació important a tenir en compte per reservar les entrades als 
actes de la Festa Major d’Agramunt 2020 
 
Especificacions generals: 

- Les entrades són nominals i personals. Tothom ha de tenir la seva entrada de 

forma individual per poder entrar als actes.  

- La reserva d’entrades és gratuïta i només es poden reservar entrades de forma 

presencial:  

o Lloc: Oficines de l’Ajuntament  

o Dia: a partir del 27 d’agost 

o Horaris: matins d’11 a 13.30h i tardes de 17 a 19h. 

- Per poder fer la reserva d’una entrada es necessiten les següents dades: nom i 

cognoms, telèfon de contacte, correu electrònic i dni. 

- Una mateixa persona només podrà treure entrades per ella (si vol assistir a l’acte 

de forma individual) o fins a 5 entrades (inclosa ella) per una inscripció de grup. 

- La persona que fa la inscripció ha de formar part del grup d’entrades que reserva, 

no es pot reservar en nom d’una altra persona si no forma part del mateix grup.   

- Les reserves s’han de fer per unitats familiars i/o de convivència. 

- Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors legals als 

actes. 

- Es demana que la gent només s’apunti als actes que sap segur que hi podrà 

assistir. Els aforaments són limitats i això impedirà que una altra persona hi pugui 

anar. 

- Per motius de seguretat qualsevol canvi o cancel·lació d’entrades cal comunicar-ho 

a través del correu cfestes@agramunt.cat 

 
Especificacions per actes: 
Actes al Camp de Futbol: 

- Les entrades per als concerts es poden treure de forma individual o en agrupacions 

de 5 persones màxim. 

- Una mateixa persona només podrà fer la inscripció d’una agrupació de cinc 

persones màxim. 

- Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors legals als 

actes. 

 
 

Orquestres al Pavelló Firal: 
- Les entrades es poden treure de forma individual o en agrupacions de 4 persones 

màxim.  

- Una mateixa persona només podrà fer la inscripció d’una agrupació de 4 persones, 

una taula, màxim. 

- Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors legals als 

actes. 
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Espectacles infantils familiars: 

- Les entrades per als espectacles es poden treure de forma individual o en 

agrupacions de 5 seients màxim.  

- Una mateixa persona només podrà fer la inscripció d’una agrupació de cinc 

persones màxim. 

- Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors legals als 

actes. 

 
Actes culturals Plaça de l’Església: 

- Les entrades per a l’acte es poden treure de forma individual o en agrupacions de 5 

seients màxim.  

- Una mateixa persona només podrà fer la inscripció d’una agrupació de cinc 

persones màxim. 

- Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors legals als 

actes. 

 
Cinema a la fresca 

- Les entrades per a l’acte es poden treure de forma individual o en agrupacions de 5 

seients màxim.  

- Una mateixa persona només podrà fer la inscripció d’una agrupació de cinc 

persones màxim. 

- Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors legals als 

actes. 

 
Gimcana de Festa Major 

- Els grups s’han de formar amb persones de la mateixa unitat familiar.  

- Per formar un grup s’ha de ser un mínim de 2 persones.  

- Els menors de 8 anys han d’anar acompanyats d’un adult. 

- Per poder fer una inscripció seran necessàries les següents dades: nom i cognoms 

de l’adult que fa la inscripció, noms i edats dels participants,  telèfon de contacte i 

correu electrònic.  

 
Sardanes al carrer Sió 

- Les entrades per a l’acte es poden treure de forma individual o en agrupacions de 5 

seients màxim.  

- Una mateixa persona només podrà fer la inscripció d’una agrupació de cinc 

persones màxim. 

- Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors legals als 

actes. 

 


