DETALL DELS CANVIS
Canvis horaris
Segons la Generalitat, tots els espectacles i activitats acabaran a les 24.30 h. L’entrada és el
salconduit per arribar a casa.
Queden afectats 5 actes, als quals s’afegeix un sisè ajustament per encaix d’activitats entre les
comissions d’actes religiosos, seguici i Xiquets de Valls.
Divendres 28 de gener
Don Patricio passa de les 24 h a les 23 h.
Dimarts 1 de febrer
El ball de gala esdevé concert de gala, i s’inicia a les 21.30 h enlloc de les 23 h.
Dimecres 2 de febrer
Les balladetes del matí del dia 2 s’inicien a les 12.15 h, enlloc de a les 12.40 h.
El concert de La Oreja de Van Gogh i Rozalén s’inicia a les 21 h enlloc de les 22.30 h.
Dijous 3 de febrer
El concert de La Pegatina i Macaco s’inicia a les 21 h enlloc de les 22.30 h.
Dissabte 5 de febrer
El concert 10 de les Decennals comença a les 12 h enlloc de les 16 h.

Canvis de format dempeus-assegut
Segons la Generalitat, en les activitats culturals d'arts escèniques i musicals els assistents han
d'estar asseguts.
Repeteixen afectació els concerts de músiques modernes de la Vela Principal ja esmentats, a
més dels cinc balls amb orquestra.
El ball de gala esdevé concert de gala.
Els balls de les quatre orquestres del pavelló Xavi Tondo esdevenen concerts de nit, a la mateixa
hora.
Per diferenciar els repertoris respecte als concerts de nit, els concerts de tarda de les orquestres
Montgrins i Selvatana esdevenen concerts de sardanes, a la mateixa hora. Es posaran en breu a la
venda.

Noves funcions per ajustaments d’aforament
Les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris, circs
amb carpa i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, quan es
desenvolupen en espais tancats, han de limitar l'aforament al 70% de l'autoritzat.
Per tant, per tal de complir el percentatge actual d’aforament:
- Començar amb Mar Ulldemolins i David Verdaguer s’amplia de dos a tres funcions. Es mantindran
en les funcions ja anunciades les persones que primer van adquirir les entrades per rigorós ordre
de compra. La resta es reubiquen amb un millor seient a la nova funció. A més, es posen a la venda
57 noves localitats per a la nova funció del dimarts 25 de gener a les 21 h.
- El Gran Llibre Màgic es desdobla en dues funcions. Es mantindran en la funció ja anunciada les
persones que primer van adquirir les entrades per rigorós ordre de compra. La resta es reubiquen

amb un millor seient a la nova funció. Es posen a la venda 114 noves localitats per a la nova funció
del diumenge 30 de gener a les 16 h.
- El bon policia s’amplia de dos a tres funcions. Es mantindran en la funció ja anunciada les
persones que primer van adquirir les entrades per rigorós ordre de compra. La resta es reubiquen
amb un millor seient a la nova funció. Es posen a la venda 60 noves localitats per a la nova funció
del dilluns 31 de gener a les 19 h.

Canvi d’artistes
Per causes mèdiques imprevistes e improrrogables, el grup Hotel Cochambre de la Revetlla Jove al
pavelló Xavi Tondo serà substituït pel grup Di-versiones. Així mateix i degut a les actuals
restriccions d'aforament per el covid, el concert conjunt previst juntament amb la Banda Neon, es
realitzarà en dos concerts diferenciats, als quals s'accedirà amb la mateixa única entrada que ja es
tenia. D’aquesta manera:
- En la data anunciada Dimarts 1 de febrer la Banda Neon actuarà, en dos passis. El primer
començarà a les 21 h i el segon a les 23.15 h. El públic es desdoblarà en una o altra sessió per
rigorós ordre de compra.
- L'actuació afegida serà el concert de cloenda de les Decennals amb Di-versiones, diumenge 6 de
febrer, també en dues sessions. La primera començarà a les 18.30 h i la segona a les 20.15 h.
Actes suspès
Dissabte 29. Concert de tarda, 19 h, de l’Orquestra Metropol.

NOTES
- Els espectacles musicals asseguts seran no numerats. Accés als espais per ordre d’arribada.
- Es mantenen les llotges dels concerts al pavelló Xavi Tondo i del concert de gala a la Vela
Principal que, a diferència de les cadires no numerades, possibiliten una millor visual en alçada
dels espectadors i permetran mantenir l’espai reservat i numerat en el moment de la compra.
- La possibilitat de devolució de l’import de l’entrada només s’aplicarà en el cas que els
espectadors siguin reubicats en una nova sessió en un dia diferent al de la compra inicial. La resta
d’alteracions horàries o de format no donaran dret a retorn.
- Telèfons d’informació: 977 605 258 (atenció telefònica) i 938 825 248 (incidències tècniques).
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