RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 137/2020
SUSPENSIÓ DE DETERMINATS ACTES DE LA FESTA MAJOR DE TORÀ 2020
Vist el contingut de la roda de premsa que va fer el President de la Generalitat el dilluns 24
d’agost, acompanyat per la Consellera de Salut i el Secretari de Salut Pública, en la que el
cap del Govern va anunciar entre altres mesures que “es prohibeixen les reunions socials de
més de 10 persones a tot el país tant en l’àmbit públic com privat”, per tal d’aconseguir
“abaixar l’activitat i reduir la interacció social” amb l’objectiu d’“aplanar la corba de
reproducció” del virus Covid-19, especialment aquestes tres setmanes abans de l’obertura
de les escoles.
A dia d’avui, encara s’està a l’espera de què aquestes noves restriccions es publiquin en el
DOGC, després de què siguin validades per un jutge.
No obstant, com que l’Ajuntament de Torà ha programat diversos actes pels propers dies 28,
29, 30 i 31 d’agost i 1 de setembre amb motiu de la Festa Major 2020, i la majoria d’ells són
susceptibles d’aplegar més de 10 persones de forma simultània, resulta urgent prendre una
decisió sobre la celebració o no dels mateixos.
Atès que totes les regidores i regidors de l’equip de govern municipal m’han manifestat que
en aquestes circumstàncies són partidaris de suspendre aquests actes de la Festa Major
2020.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Suspendre la celebració dels següents actes del programa de la Festa Major de
Torà 2020:
Divendres 28 d’agost, 18h a 20h, Sessió de Zumba, Camp de Futbol.
Divendres 28 d’agost, 19h, Presentació llibre de JM Santesmasses, Sala Convent.
Divendres 28 d’agost, 22h, Cinema a la fresca, Camp de Futbol.
Dissabte, 29 d’agost, 9:30h, Torneig de Tenis sènior.
Dissabte, 29 d’agost, 19h, Espectacle infantil grup Xip Xap, Camp de Futbol.
Dissabte, 29 d’agost, 23h, Concert jove grup Bredda, Camp de Futbol.
Diumenge, 30 d’agost, 9:30h, Torneig de Tenis veterans.
Diumenge, 30 d’agost, 17h a 19h, Gegants i Grallers de Torà, Pati Escola Sant Gil.
Diumenge, 30 d’agost, 20h, Concert de Joan Isaac i Sílvia Comes, Camp de Futbol.
Dilluns, 31 d’agost, 18h, Futbol-Tenis, Camp de Futbol

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

Dimarts, 1 de setembre, 19h, Primer Concert Orquestra Montgrins, Camp de Futbol.
Dimarts, 1 de setembre, 22h, Segon Concert Orquestra Montgrins, Camp de Futbol.
SEGON.- Comunicar aquest acord a les diferents associacions i entitats del poble que
col·laboraven en l’edició d’enguany així com la resta d’artistes i professionals que figuren en
el programa de la festa major. Alhora fer difusió d’aquest acord a les diferents xarxes socials
i a la web de l’Ajuntament de Torà.
TERCER.- Sens perjudici de la seva immediata executivitat aquesta resolució serà ratificada
per la Junta de Govern Local de data 27/08/2020.
Torà, 26 d’agost de 2020
L’Alcalde,
Magí
Coscollola Andreu
Alcalde

Magí Coscollola i Andreu
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