
 

 

BAN FESTIVITAT DE TOTS SANTS – LA CASTANYADA 
 

 

Durant la festivitat de Tots Sants té lloc la celebració de la tradicional 

Castanyada a la tarda i nit del 31 d’octubre, amb sopars familiars i revetlles.  

A aquesta celebració s’hi han sumat també els darrers anys algunes activitats 

importades de la celebració del Halloween, amb festes de disfresses i infants 

que van casa per casa demanant llaminadures (“truc o tracte”). 

L’endemà, l’1 de novembre, es produeix una assistència massiva als 

cementiris per retre el tradicional culte als difunts. 

Per establir les recomanacions de seguretat durant la celebració de la 

Castanyada cal tenir en compte el principal marc normatiu que afecta les 

celebracions en general que, a banda del que s’ha esmentat anteriorment, és 

el següent: 

 Resolució SLT/2325/2020 per la qual queden prohibides les trobades i 

reunions de més de sis persones, llevat que tots siguin convivents, tant 

en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. En les reunions que concentrin 

fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni 

d'aliments ni de begudes. 

 Resolució SLT/2056/2020 per la qual queda prohibit el consum compartit 

de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al 

públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais 

autoritzats per la llicència corresponent. 

 Resolució SLT/2073/2020, que prohibeix fumar a la via pública o en 

espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància 

interpersonal de 2 m. 

 Resolució SLT/1648/2020 d’ús obligatori de mascareta a la via pública, 

als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es 

trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la 

distància de seguretat 

 Reial Decret 926/2020, del 25 d’octubre, pel que se declara l’estat d’alarma 

para contenir la propagació d’ infecciones causades pel SARS-CoV-2 

 Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures 

de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

A partir d’aquest marc normatiu, s’estableixen les següents pautes en aquesta 

celebració i per aquest motiu aquesta Alcaldia, fent ús del què estableix l’art. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884771&language=ca_ES


 

 

124.4.g),  

 

 

FAIG SABER: 

 

Primer.- No es poden fer festes ni revetlles amb ball ni botellades 

(“botellón”) a la via pública. 

 

Segon.- No es pot fer l’activitat de “truc o tracte” per la qual els nens i nenes 

van disfressats casa per casa per demanar llaminadures. 

 

Tercer.- La corporació elaborarà un Pla de mesures per la reducció del risc 

higiènic -sanitari per l’assistència al cementiri el dia de tots Sants 

 

Quart.- Recordar que existeix restricció de la mobilitat nocturna de 10 de la 

nit a 6 del matí a tot Catalunya. 

 

Cinquè.- Que es procedeixi a la publicació d’aquest ban per a donar-ne 

coneixement a tots els ciutadans. 

 

 

Riba-roja d’Ebre, 27 d’octubre de 2020 
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