
Nota informativa de les llotges de la Festa MaJor 

Aquest any la fórmula canvia una mica; és per aixo que us aconsellem que us 

llegiu atentament els passos a seguir que us detallem a continuació: 

En primer lloc, haureu d'omplir la sol·licitud que podreu recollir a la planta baixa 

de l'Ajuntament a partir del dilluns 8 d'agost i fins el dimarts 16 d'agost a les 12 h. 

Si s'arriba a les 75 sol-licituds de llotges, seguirem amb el sistema d'adjudi

cació de llotges per sorteig i ja podreu realitzar la inscripció (el pagament a 

compte) entre els dies 17 i 18 d'agost. 

Per realitzar la inscripció i el pagament a compte: 

1. Cal un document de pagament amb un codi de barres que podreu

passar a recollir per les oficines de la planta baixa l'ajuntament, o el

podreu descarregar del web de l'Ajuntament (www.juneda.cat).

2. Un cop obtingut el document, podreu realitzar el pagament de la ins

cripció a través de la línia oberta de Caixabank o bé a través del caixer

automatic de Caixabank amb una targeta de qualsevol entitat bancaria.

3. Davant qualsevol dubte per fer el pagament, podreu adrec;ar-vos al per

sonal de Caixabank o al de l'Ajuntament i us informarem de bon grat.

Preu de les llotges 

la fila ............ 65€ 

2a fila ........... 60€ 

3a fila ........... 55€ 

El preu d'inscripció (pagament a compte) per una llotja és de 55€ 

Una llotja inclou: la reserva de sis cadires en una llotja durant tots els dies de la 

Festa Majar, a excepció del dilluns 29 d'agost a les 12 h durant el concert familiar 

d'EI Pot Petit. 

Les soHicituds les podreu recollir del dilluns 8 d'agost fins al dimarts 16 

d'agost a les 12 ha la planta baixa de l'Ajuntament. 

 



 

• El dia 16 d'agost al migdia us comunicarem mitjan�ant el pregó i eBando

si s'ha assolit el mínim de soHicituds.

• En el cas de no arribar a les 75 soHicituds, el sorteig ja no es realitzara.

• En el cas que així sigui, el pagament a compte de les inscripcions el

podreu realitzar el dimarts 17 i el dimecres 18 d'agost.

• Les col les o grups de persones que vulgueu tenir les llotges juntes us

heu d'inscriure correlativament i utilitzar el mateix nom i cognoms.

• El repartiment de les llotges es fara per SORTEIG públic, que tindra lloc

el diumenge 21 d'agost a la 1 del migdia a la Pista Pare Alegria.

• El número per al sorteig us sera adjudicat automaticament per ordre

d'inscripció quan feu el pagament. El mateix diumenge 21, aba ns del sor

teig, a !'entrada de la Pista Pare Alegria, hi trobareu penjades unes llistes

amb tots els noms de les persones interessades amb el seu número de

sorteig (que el marcara l'ordre de pagament).

• Les persones inscrites que no sigueu presents al sorteig, i que no

hagueu delegat a ningú, en quedareu excloses. Així mateix, perdreu els

55€ a compte, a l'igual que els perdreu en cas de renunciar a la llotja.

• Un cop adjudicades les llotges el diumenge 21, haureu d'efectuar el

pagament de l'import restant durant el dilluns 22 i el dimarts 23 a Cai

xabank amb el nou document que us lliurarem al sorteig un cop hagueu

triat la llotja.

• Si trieu una llotja de la 3a fila, ja no caldra fer cap més pagament perque

l'import a compte de la inscripció és el total del que val una llotja de la

3a fila.
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