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MANUAL DE SEGURETAT 
FESTA MAJOR D’AGOST DE L’ALBAGÉS 

 
www.albages.cat/festamajor/protocol  

 
 
Benvolguts i benvolgudes, veïns i veïnes,  

Juntament amb el tríptic de Festa Major, us adjuntem una còpia del manual de 

seguretat i normativa a seguir per gaudir d’una Festa Major segura.  

Totes aquestes propostes que us expliquem, no serviran de res si tots i totes no 

les complim durant els dies de festa. Gaudirem molt, però també ens juguem la 

nostra salut i la de la gent que estimem. És per aquest motiu, que us convidem 

a llegir amb atenció, a fer coneixedors a la resta, i a instar a complir tot el que 

aquí us expliquem. Si teniu dubtes, podeu trucar-nos a l’ajuntament durant la 

setmana, i us ho explicarem.  

 

1. ON SE CELEBRARAN ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR? 

Els actes se celebraran al recinte del Passeig. On s’establirà un perímetre i àrea 

que anomenem “Àrea de Festa”.  

 

A partir de divendres dia 28 a les 20.00 hores fins diumenge a les 24.00 hores, 

“l’Àrea de Festa” quedarà acotada i només es permetrà l’accés a:  

 

a) Veïns que tenen casa dins de l’àrea.  

b) Veïns que aparquen o surten amb els seus vehicles.  

c) Personal laboral autoritzat: repartidors de bars, emergències, ajuntament, 

cossos policials etc.  

d) Vehicles per persones amb mobilitat reduïda. Pujar i baixar.  

e) Emergències puntuals.  

 

NO es podrà estacionar cap vehicle ni de forma puntual, permanent o temporal.  

L’Àrea de Festes serà una àrea totalment PEATONAL.  
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L’Àrea de Festes, està delimitada en GROC. I afecta el carrer del Passeig i 

Santiago Rusiñol.  

 

 

2. VULL ASSISTIR ALS ACTES DE LA FESTA MAJOR. QUÈ HE DE FER?  

Per accedir a la Zona de Festa, per la teva seguretat, et recomanem que 

t’acreditis en qualsevol dels punts d’entrada que trobaràs situats a les 

entrades del recinte. Hauràs de donar el teu nom i cognom, i un telèfon 

mòbil de contacte. En cas que haguem de comunicar alguna cosa. NO ho 

farem per aplicacions. Rebràs un SMS, per tal no cal que tinguis internet. 

Amb qualsevol mòbil funcionarà.  
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Com em puc acreditar per accedir a l’Àrea de Festes i qui s’hi pot acreditar? 

Ho podeu fer de dues maneres:  

Des d’avui mateix, entrant a la direcció: https://albages.cat/festamajor/#registre  

O el mateix dia i al mateix moment de la Festa Major en qualsevol dels punts 

d’entrada. És preferible que registreu a vosaltres mateixos i als vostres familiars.  

 

Des del mòbil: 
Si sou del poble, registreu-vos al formulari de veïns, on 
hi podreu accedir també escanejant aquest codi:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Si venen amics, parents o si ets de fora i vols venir a la 

festa major, deixeu les vostres dades accedint al formulari 

mitjançant aquest altre codi:  

 

 

 

 

És obligatori estar acreditat i identificat?  

 

No, però és recomanable en cas de brot.  

Facilitarem la feina a l’hora de controlar-lo!  

 

Les meves dades on van?  

Les teves dades i el teu número de telèfon no van enlloc. Només es faran anar 

en cas que hi hagi algun problema. 15 dies després, tenim l’obligació de destruir-

les.  

 

Si som una família o un grup de persones que anem juntes, ens hem 

d’acreditar?  

Sí, us hauríeu d’acreditar tots, per poder-vos avisar si s’escau.  

 

 

 

https://albages.cat/festamajor/#registre
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3. UN COP ESTIC A L’ÀREA DE FESTA QUÈ PUC FER?  

Si estàs acreditat, pots entrar i sortir lliurement, accedir a la zona de bar, 

al carrer, a la zona de lleure infantil, i mentre no es faci cap acte, podràs 

accedir a la zona de dins del Passeig.  

 

SEMPRE!!! 

a) AMB MASCARETA.  

b) MANS DESINFECTADES amb un potet de desinfectant. 

c) DISTÀNCIA D’1,5 METRES.  

 

EVITAR!!! 

A) Abraçades i petons, encaixades de mans. Treure’ns la mascareta per 

parlar. Només ens la podrem treure a una distància prudencial i si estem 

a 1,5 metres.  

 

Puc fumar dins de l’Àrea de Festa? 

Si veiem i comprovem que estem a més de dos metres, sí. Si veiem que no 

podem complir la norma, haurem de sortir de l’àrea de festes per fumar.  

 

4. ARA QUE SÓC A DINS DE L’ÀREA DE FESTES, PUC LLOGAR UN 

PALCO O SEURE A LES CADIRES DE DINS DEL PASSEIG?  

 

Aquest any, els palcos o llotges no seran com fins ara. Dins del Passeig 

existirà una ZONA SEGURA.  

 

Aquesta zona segura, es tancarà sempre 45 minuts abans de l’inici de 

qualsevol activitat. A la zona segura hi ha:  

 

a) Seients individuals de públic encarats a l’escenari.  

b) 15 taules on només hi poden seure 6 persones en cada taula.  

 

Tant les cadires, com les taules, es desinfectaran abans de cada espectacle i un 

cop desinfectades, deixarem accedir a la gent.  

 

I com accedirem a aquesta zona segura?   

A l’entrada del passeig trobareu un altre punt de control, on us prendran la 

temperatura i us assignaran un lloc desinfectat per cada espectacle.  

Un cop estigueu asseguts al lloc, NO US PODEU MOURE. Si heu de sortir, ho 

haureu de fer per la zona de control per on heu entrat.  
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Com puc reservar un lloc desinfectat i segur dins del passeig, per a cada 

espectacle?  

Una estona abans de començar cada espectacle, us aneu atansant de forma 

ordenada al punt de control, i us mediran la temperatura i us assignaran un lloc.  

 

També es pot reservar el vostre lloc a través d’internet seguint aquest enllaç i 

reservar el vostre lloc. (Disponible a partir de dimarts 25 d’agost).  

 

https://albages.cat/festamajor/reserves  

 

5. PER DEMANAR UNA BEGUDA O QUALSEVOL COSA AL BAR QUAN 

ESTEM ASSENTATS EN UNA TAULA COM HO HEM DE FER?  

 

Per la vostra seguretat, NO podeu ser mai més de 10 persones en una taula.  

Recomanem que parleu amb el personal del bar i ells us ubicaran i us posaran a 

la taula. Les taules dels bars, aniran enumerades. Des de la taula, podreu 

demanar la vostra beguda i pagar. No feu cues ni us agrupeu. Tot es farà des de 

la taula.  

 

Si estic dins de la zona segura, en un palco o llotja o en una cadira i vull 

demanar beure, puc?  

Sí. Hi haurà personal del bar que només atendrà persones de dins de la zona 

segura, mentre duri l’espectacle.  

 

Què passa amb la zona segura, quan acaba l’espectacle?  

Doncs que hi pot accedir tothom que estigui a la zona de festa, però l’ajuntament 

no en pot garantir la seva desinfecció, i per tan demanem prudència a l’hora 

d’utilitzar taules i cadires en el temps que hi hagi entremig de cada actuació. 

 

6. COM HO HE DE FER PER AGAFAR EL MEU ENTREPÀ?  

Hi haurà dues files:  

 

1. Si t’has apuntat i has pagat durant la setmana a l’ajuntament. Posa’t en 

una fila i digues el teu nom. Et donaran l’entrepà.  

 

2. Si vols repetir o et vols apuntar en aquell mateix moment, posa’t a l’altra 

fila, respecta la distància, i hauràs de pagar. Fins a exhaurir existències.  

 

 

https://albages.cat/festamajor/reserves
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- I on ens mengem els entrepans?  

Dins la zona segura, o a qualsevol lloc del perímetre. Si ja tens reservat 

un seient o un espai en la zona segura, te’l podràs menjar a dins.  

 

7. SI NO RESPECTO LES MESURES, QUÈ POT PASSAR?  

 

Si estàs acreditat i no respectes les mesures, de manera voluntària o 

involuntària, rebràs un avís verbal o a través de mòbil. Incomplir la 

normativa, suposarà l’expulsió de la zona de festes i el possible avís a les 

forces de seguretat. 

 

Si durant la festa major em trobo malament, què faig? 

Primer, comunica-ho al punt de control.  

Després, no t’alteris. Abandona la zona de festes, marxa cap a casa amb 

el teu nucli familiar i et trucarem per donar-te més detalls del que has de 

fer.  

 

Són més de les 24.00 hores, què faig?  

Un cop acabin els actes i si són més de les 24.00 hores, la gent haurà 

d’abandonar la Zona de Festa.  

 

Abans de cada acte es farà una foto zenital.  

 

Telèfons d’ajuda durant la festa major 

Whatsapp i telèfon – al 973 12 11 29  

Estigueu pendents de la megafonia i l’ebando . 

 

COMPLIR AQUESTES NORMES, ÉS REDUÏR EL RISC DE CONTAGI. 

 

RECORDA 

MASCARETA – DESINFECCIÓ – DISTÀNCIA  

 

Si tens qualsevol dubte, truca’ns en horari d’oficina. Et resoldrem el dubte 

i t’ajudarem. Durant la setmana anirem donant més detalls.  
 
 

Aquest manual te drets d’autoria reservats.  
La seva adaptació o duplicació està sota copyright.  

Suport: Rastrejadors.cat 

 


