
Com ja vàrem comentar al anterior butlletí de maig i seguint les indicacions de 
Fundació de Festa Major i amb l’aval del Procicat, aquest any els carrers guarnirem el 
sostre de tot el carrer i amb l’opció de fer  entrades aèries sense  cap element que toqui 
el terra.  
Però com ja podeu deduir amb el que encara estem patint,  aquest any tampoc serà la 
Festa Major a la que estem acostumats. 
ACTIVITATS.- Les nostres activitats,  que en una plana adjunta us indiquem quines 
seran, son pràcticament diürnes de matí o tarda o màxim un parell de vespre (tenint en 
compte que tampoc sabem si canviaran les normes de toc de queda), tot tallers o jocs 
però cap de música. Totes hauran de ser amb cita prèvia  demanant-la personalment al 
local de Fraternitat, 24  o a la nostra paradeta al carrer on venem els articles de Festa 
Major (on hi serem des del 7 d’agost tot el dia amb els horaris que més endavant 
indicarem) o al mail fraternitatdebaix@yahoo.com, ja que han de ser places limitades i 
controlades. 
 
TROBADES GUARNIT.–  Com ja us vàrem indicar anteriorment, des de maig ens 
trobàvem al local de Milà i Fontanals, 4-6 els dimarts i divendres per la tarda i els 
dijous al matí. Ho hem anat amplien trobant-nos tots els dies per la tarda i els dissabtes 
i diumenges tot el dia.  
A partir d’aquest 2 d’agost les trobades seran de dilluns a divendres tot el dia des 
de 11 hores en endavant i els dissabtes i diumenges tot el dia des de 10 hores en 
endavant.  Les trobades seran a Milà i Fontanals, 4-6 fins el divendres 6 i a 
partir del dissabte 7 d’agost,  serà a Fraternitat, 24 i depenent de la feina o de la 
quantitat de gent ens dividirem entre Fraternitat i Milà i Fontanals. Tothom pot venir 
quan pugui i en l’horari que li sigui mes adient  i sempre serà benvingut. 
 
APATS AL CARRER.-  Com s’ha dictaminat que no es poden fer àpats populars. 
aquesta Festa Major  cadascú individualment s’haurà de gestionar el seu menjar.  És 
podrà menjar dins del local de Fraternitat o en el de Milà i Fontanals però depenen de 
la quantitat de persones que siguem es podran  fer torns per dinar. 
També hem de comentar i seguint el que hem dit anteriorment, la nit del 14 (serà 
atípica), cada persona que vingui a ajudar haurà de portar el que vulgui per sopar o per 
mantenir-se fins que ens deixin fer guarnit ja que el carrer no pot oferir els “bocatas”  
ni la xocolata. 
 
BEGUDA CARRER.– L'Associació sí que oferirà tota la beguda que la gent necessiti: 
Aigua, coca, cervesa, llimonada, cafè.... però l'únic que aconsellem portar el vostre 
propi got de plàstic i que d’alguna manera amb alguna anella al cinturó o altre sistema, 
pugueu tenir –lo controlat o a mà,  i no barrejar-se amb altres gots o perdre’l .  
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ARTICLES FESTA MAJOR.-  
Aquest any si que disposarem de samarretes, xapa de cava, imants,  programes i bosses 

de tela. 

Ho tindrem a partir del dia 9 d’agost i si no sabeu quan podreu passar per comprar-ho 

o no esteu per Festa Major, com cada any podeu fer comanda a Josep Marco directa-

ment si el veieu o pel nostre mail  fraternitatdebaix@yahoo.com,  deixant un telèfon i nom 

per contactar amb vosaltres i posar-nos d’acord per fer la reserva. Aquestes reserves i 

de no estar pagades, seran guardades com a màxim fins el   17 d’agost . 

 

 

 

 

LOTERIA NADAL I GROSSA.-  Ja tenim encarregada la loteria de Nadal i La 

Grossa. 

Contem que a partir de la Festa Major disposarem ja de talonaris per vendre participa-

cions o si en voleu per vendre entre els amics i companys, us podrem donar talonaris. 

Per nosaltres és una altra fons d’ingressos i apart d’això no voldríem que si ens toqués 

alguna coseta, que algun associat es quedés sense. 

 

 

 

 

Finalment i el nostre desig de tot cor que aquesta Festa Major tant atípica, la puguem 

gaudir al màxim possible amb tots els que pugueu venir i veure'ns  i sino a la distància, 

ja que creiem que la Festa Major és el eix de la nostra associació i tots ens heu fet costat 

amb aquesta creença. 

 

 

 

     BON ESTIU I BONES VACANCES 
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