A les 19.30 h— ESPECTACLE DE MÀGIA, “ALBERT ILLUSIONIST”
a càrrec de Mag Albert.
Lloc: Pavelló Municipal.
Reserva prèvia a l’ Ajuntament.
Tot seguit – FINAL DE
TRADICIONALS.
Lloc: Parc Amics d’Alforja.
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-Tots els actes seran gratuïts.
-Reserva prèvia ajuntament: reservar i recollir prèviament entrades a
l’ajuntament fins exhaurir existències. Data límit dijous 24 de Setembre
2020. Només les persones empadronades al municipi d’Alforja podran
obtenir 1 entrada per empadronat.
-Mascaretes solidaries per la marató: és podran obtenir al pavelló
municipal amb un donatiu voluntari, en els diferents actes de la Festa
Major.
-Respecta la situació, utilitza la mascareta, deixa la distància de
seguretat. L’Ajuntament s’encarregarà de la desinfecció dels espais.
Normes de seguretat pel correfoc:
Recomanacions pels participants: Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues
llargues i pantalons llargs. Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el
clatell amb un mocador de cotó, protegir-se els ulls. Tenir cura de tapar-se les orelles per
disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques. Obeir les indicacions dels serveis
d’ordre públic i de sanitat. Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent
d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors. Respectar les figures de foc, els
seus portadors i els musics. Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar
el pas ni fer-los caure, seguir en tot moment les seves indicacions. Assabentar-se abans
de l’inici del correfoc el punt d’assistència sanitària, en cas de patir cremades caldrà dirigirs’hi immediatament. Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari, baixar els portals
metàl·lics o persianes dels edificis que en disposen. Protegir els vidres de les finestres,
portes i paradors 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. Retirat de la via pública qualsevol objecte
que pugui dificultar el pas dels participants del correfoc.

Portada a càrrec de David Sentís Aragonés.
L’Ajuntament d’Alforja vol donar les gràcies a totes les persones i entitats que han
col·laborat i participat en l’organització de les activitats i actuacions relacionades amb la
Festa Major. A elles i a tots els participants els desitgem una molt bona Festa Major.

FESTA MAJOR SANT MIQUEL
24-25-26-27 DE SETEMBRE
ALFORJA 2020

UNA FESTA MAJOR DIFERENT
Alforgencs, alforgenques,
La Festa Major de Sant Miquel és la nostra festa grossa. Aquella amb la
que ens sentim més identificats com a poble i col·lectivament. Aquella
en què persones, entitats i Ajuntament hi aboquem més esforç per tal
que tot sigui lluït, esclatant, ben organitzat i que, a la fi, ens emocioni a
totes i a tots, ja que és aquesta emoció compartida allò que quedarà en
els nostres records.
Enguany, aquesta suma d’esforços, de voluntats i d’il·lusions torna a
conformar el nostre programa d’actes, però hi ha un element nou que
s’ha instal·lat entre nosaltres i que ens obliga. Sí, en el programa de la
Festa Major de Sant Miquel d’enguany allò que té més transcendència
són les mesures preventives que hem hagut de seguir a fi i efecte que
no es pugui veure compromesa, en cap moment, la salut de tots i cada
un de nosaltres.
Tot i amb això, el programa de Festa Major conserva i dona relleu a
diferents actes, dins les limitacions.
La Festa Major és ben viva. La Festa Major és emoció, alegria i
sentiments compartits. Però, a més, enguany, la Festa Major és diferent.
Alforgencs, alforgenques, que tingueu una molt bona Festa Major!

DIJOUS 24 DE SETEMBRE DE 2020
A les 13:00 h- REPIC DE CAMPANES per la Festa Major de Sant
Miquel d’Alforja
A les 20.00 h— PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de: Maria Elena
Taverna Llauradó i Josep Maria Duran Visiedo, a l’acabar
ESPECTACLE TEATRAL a càrrec de Quim Masferrer.
Seguidament encesa de la traca pels pregoners.
Lloc: Pavelló Municipal.
Reserva prèvia a l’Ajuntament
Retransmissió en directe, s’informarà a través d’un ebando.
DIVENDRES 25 DE SETEMBRE DE 2020
A les 18.00 h- CLÍNIC de pàdel per nens (fins a 14 anys).
Col·laboradors: Òscar Borràs i Parc Bar Pàdel Tennis Alforja.
Lloc: Parc Amics d’Alforja.
Reserva prèvia a l’Ajuntament.

A les 22.00 h— MONÒLEG a càrrec de Jose Corbacho i Javi Sancho.
Lloc: Pavelló Municipal.
Reserva prèvia a l’Ajuntament.
DISSABTE 26 DE SETEMBRE DE 2020
De 11.00 h a 13.00 h— JOC DE DESCOBERTA D’ALFORJA
Lloc de sortida: Plaça del Castell.
Reserva prèvia a l’Ajuntament.
De 12.00 h a 14.00 h – VERMUT POPULAR I MÚSICA PER LA VILA
organitzat pels Joves d’Alforja, David Sentís i Òscar Borràs. Es
compliran totes les mesures indicades pel PROCICAT.
Lloc: Plaça de les monges.
Reserva prèvia a l’Ajuntament.
De 18.30 h a 20.30—CONCERT/ESPECTACLE DE VARIETÉS amb
Show Divas Cabaret.
Lloc: Pavelló Municipal.
Reserva prèvia a l’Ajuntament.
A les 21.00 h— CORREFOC DE SANT MIQUEL ALS BALCONS,
tothom podrà gaudir del foc i l’espectacle des dels balcons de casa seva
o des del carrer amb les mesures de seguretat adients.
Colles participants: Diablons d’Alforja , Ball de Diables d’Alforja i el
Bou.
Enceses a: Plaça de les Monges, Plaça del Castell i Plaça del Mercadal.
Finalment encesa conjunta al camp de futbol.
DIUMENGE 27 DE SETEMBRE DE 2020
A les 8:00 h- MATINADES TRONADES amb el Ball de Diables
d’Alforja.
A les 11.00h- ACTE LITÚRGIC.
Lloc: Església de Sant Miquel.
A les 12:00 h- CERCAVILA DE GEGANTS ALS BALCONS, la Colla
Gegantera d’Alforja convida a tots els vilatans a veure la cercavila des
dels balcons i si es baixa al carrer amb les mesures de seguretat adients.
Recorregut: Camí de Sant Antoni – Nabril Baix – Pl. de Dalt (ballada)
– C/de la Font – Av. Catalunya fins al Parc Amics d’Alforja (ballada final).

