


A més a més:
Inauguració Mostremp 2021. Dimecres 18 d’agost a l’Espai Cultural La Lira. Més informació: www.mostremp.cat

CAL INSCRIURE’S PRÈVIAMENT. INFORMACIÓ DE COM FER-LA:
Les activitats son gratuïtes però amb aforament limitat, per aquest motiu és necessari fer reserva prèvia.
 
Les RESERVES es poden fer:

1. Via online a la web: www.entrapolis.com

2. Presencial a la planta baixa de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9h a 14h

3. Els formularis de reserva s’obriran cada dilluns per als esdeveniments que se celebrin en la setmana en curs; 
             es tancaran el mateix dia de celebració a les 14h.

4. Màxim 6 localitats per reserva. Si us plau, reserveu només les localitats que utilitzareu.

5. Porteu les reserves en pdf o format mòbil als vostres dispositius electrònics, estalviareu paper i evitareu 
             possibles mitjans de contagi.

6. Segons la normativa vigent, totes les reserves hauran d’anar associades a un nom i un número de telèfon 
             per poder tenir un registre d’assistències.

7. Per evitar aglomeracions, es permetrà l'accés al recinte, 30 minuts abans de l'inici de l'espectacle.

NORMES D’ACCÉS I CONDICIONS COVID:
• Per accedir als espectacles i concerts serà obligatori l’ús de mascareta.
• Si noteu algun dels símptomes de la COVID-19, per seguretat quedeu-vos a casa.
• Als espais d’exhibició respecteu les instruccions del personal en tot moment. 
      Queda reservat el dret d’admissió en cas de no complir les indicacions del personal.
• Un cop assignat un seient, mireu de no moure-us-en per respectar la distància física de 1,5 m entre persones. 
      Si porteu canalla, expliqueu-los també que no es pot circular lliurement per l’espai.
• Com en qualsevol altre acte públic: apagueu els telèfons i dispositius que emetin so, 
      no parleu en veu alta, no és permès menjar durant les representacions.

NITS  A LA FRESCA 2021

15
Mamma Mia!
Una y otra vez

Cinema a la Fresca (autocine)
Circuït Urgellenc

22
Música tradicional

Música
Ribatònics

29
Circ VermutAbsurd

Circ

5
A la Fresca

Circ/Teatre Cia. Anna Confetti 

12
Plou i fa sol, 
les bruixes

Poesia

Amat Baró
Ivet Eroles
Meritxell Gené
Xavier Macià
Eduard Muntada
Meritxell Nus
Bàrbara Outeiro
Albert Puigrós
Marta R. Gustems 

19


