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Com reservar entrades per a la Festa Major més especial de Sant Cugat?
Sant Cugat viurà del 25 al 29 de juny una de les Festes Majors
més especials. Després d'un any sense celebració de la festa
grossa, que es va haver de suspendre per la pandèmia,
enguany sí que es podran organitzar un centenar d'activitats
que estaran regulades, això sí, per les mesures sanitàries. Tots
els actes són gratuïts, però per accedir als espectacles caldrà
fer una reserva prèvia.

COM PUC RESERVAR ENTRADES?Per accedir als espectacles és imprescindible reservar entrada
prèviament.Es pot fer a través de la web de l'Ajuntament, l'app o el programa digital.
LES PUC RESERVAR FÍSICAMENT?No, només es poden aconseguir en línia.
A PARTIR DE QUAN?Les entrades es poden reservar a partir d'aquest dimarts 15 a les 20 h i fins que
s'exhaureixi l'aforament.
QUANTES ENTRADES PUC RESERVAR?Des de l'organització es recomana reservar només aquelles
entrades que realment necessiteu, amb un màxim de 5 entrades.
S'HA DE PAGAR?No, tots els actes són gratuïts.
LES ENTRADES SÓN NUMERADES?Sí que s'haurà d'estar assegut, però les cadires no són numerades.
S'ocuparan per ordre d'entrada.Les entrades es poden presentar descarregades al dispositiu mòbil o bé
impreses.
HI HE D'ANAR AMB ANTELACIÓ?Es recomana venir amb el temps suficient per accedir al recinte.El parc
de l'Arborètum i de Can Vernet obren portes una hora abans dels concerts, i la resta d'espais mitja hora abans
que comenci l'acte.Es pot accedir al recinte fins a 10 minuts abans de l'inici de l'acte.Si no s'ha fet ús de
l'entrada en aquest temps, aquesta quedarà automàticament alliberada i a disposició del públic.
ELS INFANTS TAMBÉ HAN DE TENIR ENTRADA?Els infants de fins a 2 anys (inclosos) no cal que
reservin entrada sempre que no ocupin seient o l'espectacle no estigui específicament adreçat a aquesta franja
d'edat.
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