PER ACCEDIR ALS ACTES I ESPECTACLES

MESURES COVID-19

* Imprescindible reserva prèvia al lloc indicat a la programació.
* Recomanació d’un únic adult per família en els espectacles
infantils, per tal que puguin gaudir-ne el major nombre possible
d’infants.
* Es prega anul·lar la reserva en cas de no poder-hi assistir.
* S’haurà de facilitar nom complet, el nombre d’assistents i un
telèfon per fer la llista de traçabilitat de contactes.
* Es prega puntualitat per a no perdre el dret a la reserva. Si no
és així aquesta quedarà alliberada per a una altra persona.
* Les cadires i/o llocs s’assignaran segons ordre d’arribada.
* Les persones sense reserva prèvia podran accedir als
espectacles només si queden seients lliures.
* Durant els espectacles tothom haurà de romandre assegut i
no es permetrà la circulació de persones.

* Imprescindible reserva prèvia pels espectacles, tallers i visites.
* Obligatori l’ús de mascareta.
* Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic.
* Respectar els aforaments màxims, les distàncies de seguretat i
els grups bombolla.

PER ACCEDIR A LES VISITES GUIADES
* Compra de tiquets a www.turismehostalric.cat
HORARIS ESPAIS MUNICIPALS PER A INSCRIPCIONS

* No es podrà participar en cap activitat encara que es disposi
d’una reserva prèvia si en el moment de la celebració de l’acte
s’està en aïllament domiciliari, ja sigui per diagnòstic de Covid-19,
per presentar símptomes o per haver estat en contacte amb un
positiu.

En cas de pluja consultar les xarxes socials de l’Ajuntament
d’Hostalric i els diferents panells informatius de la vila, es
posarà informació al lloc on s'havien de fer els espectacles
i es podrà contactar a l'Oﬁcina de Turisme per a
demanar més informació.

Agraïm la col·laboració de totes les entitats
i associacions locals que han participat a
la Fira de Sant Miquel 2021

turisme@hostalric.cat - 972 87 41 65

www.hostalric.cat
www.turismehostalric.cat

Biblioteca Modest Salse: de dilluns a divendres de les 16.00h
a les 19.30h i dimecres de les 10.00h a les 13.00h.
972 87 40 40 - biblioteca@hostalric.cat
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L’organització es reserva el dret de modiﬁcar la
programació per causes imprevistes.

Oﬁcina de Turisme d’Hostalric: de dilluns a diumenge de les
10.00h a les 14.00h i dissabtes de les 15.00h a les 18.00h.
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Divendres 24 de setembre
17.30h a la Plaça de la Domus - Can Llensa
Activitat infantil: Dibuixa el Drac Dric! A càrrec de la
Comissió de Festes Hostalric. Inscripcions per whatsapp o
telèfon: 684 34 00 10
18.30h a la Plaça de la Domus - Can Llensa
Inici del Banc del Temps d’Hostalric. A càrrec de la
Comissió de Festes Hostalric.
21.30h al Centre Cultural Serafí Pitarra
Teatre: El Contracte. A càrrec de H6 Teatre (Arbúcies).
Entrades anticipades a l’Oﬁcina de Turisme. Preu: 5€

Dissabte 25 de setembre
10.00h a 14.00h i 16.00h a 19.00h al Castell d’Hostalric
Campament de Miquelets. Vida de campament, instruccions, curiositats... A càrrec dels Miquelets de Girona.
Entrada: 4€ (gratuïtat per als residents).
10.30h a 20.00h al Carrer Major i Plaça dels Bous
Mercat de Sant Miquel.
11.00h al claustre de l’Ajuntament
Presentació del llibre: Els Vescomtes de Cabrera a
càrrec del seu autor, Àlex Martínez. Inscripció prèvia a la
Biblioteca Modest Salse.
11.30h des de la Plaça de la Domus - Can Llensa
Gimcana familiar de Sant Miquel. A càrrec de la Comissió de Festes Hostalric. Inscripcions per whatsapp o telèfon:
684 34 00 10
12.00h des de l’Oﬁcina de Turisme
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera. Reserves a
www.turismehostalric.cat. Preu: 6€ (4€ residents).
12.00h a la Plaça de la Vila
El poble balla. A càrrec de l’Esbart Marboleny. Inscripció
prèvia a l’Oﬁcina de Turisme.
16.30h al camp de bitlles de la zona esportiva
Campionat Territorial de Clubs - Girona Bitlles
Catalanes. A càrrec del C.B. Emmurallats.
17.00h a La Domus - Can Llensa i a les hortes
Inauguració de l’exposició fotogràﬁca: En Rossendo
del Molí. Homenatge a la seva ﬁgura. A càrrec d’un grup
de familiars i amics d’en Rossendo.

17.30h sobre la cova del Relliguer
Activitat infantil: Una carretada de contes. A càrrec de
Guilla Teatre. Inscripció prèvia a l’Oﬁcina de Turisme.
18.00h des de l’Oﬁcina de Turisme
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera. Reserves a
www.turismehostalric.cat. Preu: 6€ (4€ residents).
19.00h a la Plaça de la Vila
Concert de jazz. A càrrec del grup Dixie Jazz Band.
Entrades anticipades a l’Oﬁcina de Turisme.
19.00h al pavelló poliesportiu
Festival de patinatge a càrrec del Club Patí Hostalric.

Diumenge 26 de setembre
07.30h al Castell d’Hostalric (torre del rellotge)
Rebem el sol, juntes som la llum. Vine a veure la sortida
del sol amb Adeona i amb música xamànica a càrrec de
Vuela con el Viento. Activitat oberta a tothom.
09.30h a Can Sua (Ravalet, 71)
IX Torneig Interclubs Hostalric 2021. A càrrec del Club
d’Escacs Hostalric.

16.00h a 20.00h al Claustre de l’Ajuntament
Let’s play? Zona jove de jocs de taula! a càrrec de
Muevecubos (IG i TW @muevecubos). Inscripció prèvia a
l’Oﬁcina de Turisme.
17.00h sobre la cova del Relliguer
Espectacle infantil: Càpsules de circ. A càrrec de
Toniton. Inscripció prèvia a l’Oﬁcina de Turisme.
18.00h des de l’Oﬁcina de Turisme
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera. Reserves a
www.turismehostalric.cat. Preu: 6€ (4€ residents).
18.00h des de la Plaça de la Domus - Can Llensa
Cursa d’orientació. A càrrec de la Comissió de Festes
Hostalric. Inscripcions per whatsapp o telèfon: 684 34 00 10
18.30h a la Plaça de la Vila
Concert: rhythm and blues and boogie woogie. A
càrrec de Wax & Boogie. Inscripció prèvia a l’Oﬁcina de
Turisme.

Dilluns 27 de setembre
17.00h a la Plaça de la Vila

10.00h a 14.00h al Castell d’Hostalric
Campament de Miquelets. Vida de campanya, instruccions, curiositats... A càrrec dels Miquelets de Girona.
Entrada: 4€ (gratuïtat per als residents).

Espectacle infantil: Els Més Tumàcat en
concert. A càrrec de la companyia Més Tumàcat.

10.00h a l’església de Santa Maria d’Hostalric
Missa en honor a Sant Miquel.

Batalla de rap. A càrrec de la Comissió de Festes

10.30h a 20.00h al Carrer Major i Plaça dels Bous
Mercat de Sant Miquel.
11.00h sobre la Cova del Relliguer
Espectacle infantil: Per terra de dracs. A càrrec de Pep
López. Inscripció prèvia a l’Oﬁcina de Turisme.
11.00h al Claustre de l’Ajuntament.
Guardons al mèrit esportiu. A càrrec de l’Ajuntament
d’Hostalric. Aforament limitat.
12.00h a la Plaça de la Vila
Audició de sardanes amb la Cobla de Premià. A càrrec
dels Saltaires d’Hostalric i l’Associació de Veïns i Veïnes del
Nucli Antic. Inscripció prèvia a l’Oﬁcina de Turisme.
12.00h des de l’Oﬁcina de Turisme
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera. Reserves a
www.turismehostalric.cat. Preu: 6€ (4€ residents).

Inscripció prèvia a l’Oﬁcina de Turisme.

18.00h a la Plaça de la Domus - Can Llensa
Hostalric. Inscripcions per whatsapp o telèfon: 684 34 00 10
19.00h a la Plaça de la Vila

Havaneres a càrrec de Son de la Havana. Inscripció
prèvia a l’Oﬁcina de Turisme.

I a més...
Durant el cap de setmana hi haurà dos cavalls pasturant al
fossar del castell a càrrec de Innocente Fernández.
L’Oﬁcina de Turisme estarà oberta el dissabte i el diumenge
de les 10.00h a les 14.00h i de les 15.00h a les 18.00h. Dilluns
27 de setembre estarà tancada.
El Punt d’Informació del Castell estarà obert el dissabte de
les 10.00h a les 14.00h i de les 16.00h a les 19.00h. Diumenge
de les 10.00h a les 14.00h. Dilluns 27 de setembre tancat.
La Torre dels Frares estarà oberta dissabte i diumenge de les
10.00h a les 14.00h i de les 16.00h a les 19.00h.

