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Actualitat

Els castellarencs van acomiadar el 2003 al recinte firal de l'Espai
Tolrà

Dilluns 29 de desembre de 2003
Un ball a l'Espai Tolrà i una discomòbil adreçada als més joves a la Nau-1 de la
Plaça Major conformaven la proposta per Cap d'Any, organitzada per la Regidoria
de Lleure i la Comissió de Festes. La festa programada a l'Espai Tolrà es va fer
enguany al recinte firal i es va allargar fins a altes hores de la matinada. L'any
anterior, es va fer a la Sala Blava de l'Espai Tolrà, però aquest espai es va quedar
petit. Per això, la Regidoria de cultura va optar pel recinte firal que disposa de més
espai per ubicar-hi les taules i cadires i per ballar. Va amenitzar la festa l'Orquestra
Caravana. "Tot i que feia força fred a l'Espai Tolrà, la gent va omplir la pista
en tot moment ballant els ritmes de l'Orquestra Caravana", ha explicat el tècnic
de lleure, Vicenç Altimira. Van assistir a l'Espai Tolrà unes 580 persones, totes elles
adultes, tenint en compte que els infants menors de 12 anys no pagaven entrada.
Segons Altimira, "moltes famílies van anar acompanyades dels fills. A més, es
van vendre tiquets per a 67 taules de 72 que hi havia. Per tant, el volum de
públic a l'Espai Tolrà va ser considerable i molt semblant a l'any anterior". I
d'altra banda, la festa organitzada a la Nau-1 de la Plaça Major va anar a càrrec del
grup Beach Party i el Grup de percussió "Umbigada". Tot i que aquesta festa, aplega
tradicionalment joves d'entre 12 a 18 anys, aquesta vegada, la majoria d'assistents
tenia uns 20 anys. La festa totalment gratuïta va comptar amb una assistència d'unes
300 persones. Les dues festes es van celebrar sense incidents d'importància.
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