
T.rg ajuntament de la
TORRE DE I]ESPANYOL

Estimades Torredanes;

Estimats Torredans;

En aquest text adjunt al programa de festes us passem les modificacions que ens hem vist forgats

a fer degut a la situació pandémica que vivim i per poder adaptar la festa major que estava

preparada a la nova normativa que marca la Generaf itat.

Aquestes modificacions afecten en aforaments en espais tancats, prohibició de les activitats de

ball i eltancament de bars i oci nocturn a la 1 de la matinada.

Abans de passar a detallar els canvis que hem d'introduir, volem deixar clar que els actes que no

es puguin fer, NO seran cancel.lats, si no AJORNATS fins a qué s'aixequin les restriccions i es

puguin fer amb normalitat i seguretat.

MODIFICACIONS:

DIUMENGE 9 DE GENER:

Concert de Nadal a la societat: Aforament limitat a25O persones.

DIVENDRES 14 DE GENER:

Campionats de jocs de taula suspesos. En substitució, a les 18:30, sessió de cinema.

Concert de "Zaping Trio" i discomóbil amb DJ Blai ajornats per a quan sigui possible fer-ho

DISSABTE 15 DE GENER:

A la foguera

No es repartirá llonganissa

No hi haurá la tradicional sangria feta per la corporació
Tots el membres de la comissió i de l'Ajuntament que estiguin darrere de la barra s'hauran

fet un test d'antígens la mateixa tarda.
Al tenir prohibides les activitats amb ball no es podran fer les tradicionals dansades, peró

gaudirem de la música de la txaranga Estrella Band.

Hi haurá taules i cadires per a qui vulgui estar assegut.

Concert de la "Banda Neon", a la societat, ajornat per a quan sigui possible fer-lo



DIUMENGE 16 DE GENER:

El vermut será amenitzat amb música de DJ Blai.

Espectacle de "Moonlight Serenade", a la societat, aforament limitat a 250 persones.

DILTUNS 17 DE GENER:

El concert i ball de l'orquestra "Metropol" seran substitui'ts per una sessió llarga adaptada a la
normativa (asseguts i sense ball) que comengará a les 18:00h a la societat. Aforament limitat a

250 persones.

PREUS:

Espectacles i concerts: 7€

Abonament:10€

Per accedir als espectacles i concerts de la societat és obligatori dur mascareta.

Es recomana portar jaqueta ja que s'obriran periódicament portes laterals o finestres per tal de

garantir una correcta ventilació de la sala.

Tots els actes que no apareixen en aquest escrit significa que segueixen tal qual surten al

programa de festes.

Moltes grácies per la col.laboració i la comprensió!

Que Sant Antoni mos guardo itinguem un bon any 20221


