
INFORMACIÓ IMPORTANT – COVID 19 

 

Us informem de les normes bàsiques d’accés i permanència en el recinte on es celebra aquest 
concert.   Aquestes normes són d’obligat compliment per a totes les persones que hi vulguin accedir. 

1. Abans de sortir de casa has de verificar que no tens una temperatura corporal igual o 
superior a 37ºC; que no tens símptomes compatibles amb la malaltia per Covid-19 i que 
no estàs ni has estat en contacte amb persones portadores del virus en els darrers 
quinze dies. 

2. És obligatori l’ús de la mascareta en tot el recinte. 
3. Has de respectar la distància de seguretat 
4. Trobareu dispensadors de gel higienitzant a diversos punts del recinte. Has 

d’higienitzar-te les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i sortir del recinte. També és 
necessari que ho facis abans i després d’utilitzar els serveis del recinte. 

5. Les entrades tenen un seient preassignat. No pots canviar el teu seient ni abandonar-lo 
excepte en el moment de marxar del recinte. 

6. L’entrada al recinte i la sortida s’han de produir de forma esglaonada per a evitar 
aglomeracions 

7. Trobaràs el recinte desinfectat quan arribis. No obstant això, pren totes les mesures 
higièniques possibles mentre duri la teva estada. 

8. Acceptes complir les normes i et responsabilitzes personalment de totes les 
conseqüències que l’incompliment total o parcial de les normes pugui comportar: des de 
l’expulsió del recinte per considerar que poses en risc la seguretat de les persones, fins 
a la reclamació per danys en cas que et constitueixis en un risc sanitari. 

En comprar una o més entrades i/o a en accedir al recinte, acceptes expressament que: 

• Coneixes la situació d’emergència sanitària causada per la malaltia infecciosa Covid-19, els 
seus símptomes i les mesures obligatòries adoptades per la Generalitat de Catalunya. 

• Has llegit i entès les normes d’obligat compliment associades al recinte i et compromets a 
complir-les. 

• Saps que l’assistència a un espectacle públic en aquesta fase sanitària comporta uns riscos de 
contagi que assumeixes íntegrament en nom propi i dels menors o les persones al teu càrrec. 
Exoneres expressament el festival i la seva organització de qualsevol responsabilitat per 
l’eventual contagi de Covid-19 tant de la teva persona com de les persones càrrec teu.   

• En cas que hagis adquirit diverses entrades, et compromets a informar el teu grup de les 
obligacions associades a l’ús de les entrades i les responsabilitats assumides. 

HORARI D’ACCÉS AL CONCERT: 

Sons del Món disposa de dos espais diferenciats: Espai Village i Espai Concert 
 
L'Espai Village és previ a l'espai concert i s'hi pot accedir a partir de les 20.00h. En aquest espai 
hi podràs menjar, prendre una cervesseta, una copa de vi o un cocktel d’autor. 
 
Un cop estiguis a l'Espai Village l’entrada al recinte del concert es realitzarà de la següent 
manera 

A les 21:00H: Fila 1 a Fila 15 de la Zona A 

A les 21:20H : Fila 16 a Fila 31 de la Zona A 

A les 21:40H : Zona B i Zona C 
 
Els seients parells i els imparells tindran recorreguts diferenciats per accedir a la seves 
localitats 


