
 

FESTA MAJOR 2019              DILLUNS, 7 OCTUBRE 

DINAR POPULAR A LA CARPA DEL CAMP DE FUTBOL 

L´Ajuntament comunica que en motiu de l´èxit de la festa de la cassola de l´any passat, 

aquest any tornarà a celebrar-se. Es servirà: 

1r plat ……… Paella d´arròs amb marisc  

2n plat ……..  Rodó de vedella   

Postres ……  Copa de gelat cassolà 

Ví, aigua, gasosa, cava, cafè i licor. 

Fins als 14 anys,  també hi haurà menú infantil.  

1r plat ….. macarrons cassolans  

2n plat …. escalopa de pollastre i patates 

Postres … tartaleta de vainilla i xocolata. 

El preu del menú normal serà de 15 € i el preu del menú infantil serà  

de 8 €. 

 

SOPAR AMB ENTREPÀ A LA SALA DEL BALL 

Entrepà calent de llonganissa o de pernil a escollir. 

Tarrina de gelat de xocolata i vainilla 

Refresc i cafè 

Preu: 3 € 

Per assistir-hi al dinar o al sopar és imprescindible apuntar-se fins el dijous 3 d´octubre 

a la botiga de Cal Miret, cal Piteu i ca la Noemí 

 

____________________________________________________________ 

 

 

NORMES DE SEGURETAT PEL RECORREGUT DEL CORREFOC 

 

DIVENDRES, 4 D´OCTUBRE  A LES 23 H. 

 

El recorregut del Correfoc serà el següent: 

C/ Sant Jordi, Travessia Urgell, Passatge Empordà, c/ Major, Plaça Ajuntament,  

c/ Bonaire, c/ Barranc, c/ Sant Pere i Plaça de l´Església 

 

Per als veïns i comerciants: 

- Retirar tots els vehicles dels carrers dels itineraris 

- Abaixar els portals metàl.lics o persianes en els edificis que en disposin. 

- Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. 

- Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals. 

- No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que 

representa. 

- Desconnectar tot tipus d´alarmes. 

- Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors, 

organitzadors i participants al correfoc. 


