
AVÍS 
ANNEX PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR DE SANT

SALVADOR 2021

Per tal  poder complir amb la normativa que estableix el  Departament de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya,  la
Regidoria de Festes, comunica els següents canvis al programa de La Festa Major dels Pallaresos 2021:

DIVENDRES 30/07/21

El concert d’HAVANERES de la plaça de l’Església, queda programat per a les 22 hores. S’anul·la el repartiment del rom cremat.

DISSABTE 31/07/21

S’anul·la el VERMUT POPULAR amb el que col·laborava la Penya Nàstic dels Pallaresos i el concert del grup DeDUENDE.

Queda anul·lada la baixada de CARRETOMINES, fins nou avís.

DIUMENGE 01/08/21

La DESPERTADA DEL PATRÓ queda suspesa per evitar aglomeracions

Queda suspès l’acte de EXHIBICIÓ DE BALL EN LÍNIA, a càrrec de l’Associació de Jubilats.

Es modifica l’horari del CINEMA A LA FRESCA, que començarà a les 22 hores.

DIMARTS 03/08/21

S’anul·la el TALLER DE SALSA i BALL social a càrrec del Gabriel i la Karen.

DIMECRES 04/08/21

S’ha suspès la GIMCANA FAMILIAR, de la Colla Gegantera dels Pallaresos.
S’anul·la el TALLER DE MILONGA i BALL social a càrrec de la Sunsi i l’Arcadi.

DIJOUS 05/08/21

Queda suspesa l’activitat d’ESCAPE ROOM ZOMBI i es modifica l’horari de l’ESCAPE ROOM FAMILIAR, que es farà de 19 a 23 hores.

El concert del grup LOCA HISTERIA, s’ha traslladat al dissabte dia 7 d’agost, a les 22 hores.

DIVENDRES 06/08/21

Queda anul·lat el MERCAT D’ARTESANS que havia previst per al carrer Nou.

Es modifica l’inici del CORREFOC a les 21 hores i ja no serà itinerant, si no que es farà a l’av. Catalunya. Caldrà fer reserva prèvia.

El concert del grup TRIBUTO A QUEEN, començarà a les 22 hores.

DISSABTE 07/08/21

Queda anul·lat el VERMUT POPULAR, amb el que col·laborava EL BALL DE DIABLES dels Pallaresos i el concert del grup ÚLTIMO VINILO.

El  concert  de  tarda  i  ball  de  nit,  de  l’orquestra  MONTGRINS,  queda  pendent  de  modificar  l’horari  o  possible  cancel·lació,  segons  mesures
PROCICAT.

Queda anul·lada la DESPERTADA DELS GEGANTS, per evitar aglomeracions

DIUMENGE 08/08/21

Queda anul·lat el SOPAR FAMILIAR, “PA AMB TOMACA”.

Es manté l’actuació del monologuista Jordi Merca, amb l’espectacle «YO SOBREVIVÍ A LA EGB» i l’espectacle de Pirotècnia.

La resta d’actes es mantenen tal i com estan al programa, condicionats sempre a possibles canvis, per tal de complir amb les restriccions que puguin
aprovar-se fins a l’últim moment.

Fem entre tots unes Festes segures!


