Convocatòria de premsa:

Presentació de la 38a edició de la Festa de la Cirera de
Torrelles de Llobregat
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat presentarà, el pròxim dimecres 30 de maig, les
principals novetats de la Festa de la Cirera 2018, que se celebrarà el cap de setmana
del 2 i 3 de juny. Durant la roda de premsa, s’explicaran els actes centrals del
programa de festa d’enguany i es faran públiques les novetats relacionades amb els
jocs de fusta gegants basats en les cireres i la nova ruta gastronòmica.
A més, aquest any la Festa de la Cirera tindrà un especial toc cooperatiu. A la roda de
premsa, es parlarà de l’agermanament amb el poble de Tujereng, situat a Gàmbia, que
es farà oficial el dissabte 2 de juny, durant la inauguració de la festa. En acabar la
presentació, els mitjans podran visitar els camps de cirerers per a prendre’n imatges.
L’acte comptarà amb les intervencions de:
- Alcalde de Torrelles, Ferran Puig
- Tècnic de Cultura, Xavier Navarrete
Durant la roda de premsa, es lliurarà a totes les persones assistents una cistella
amb productes gastronòmics locals, reconeguts per la seva qualitat. La cistella
inclourà cireres, les galetes Torretes, ous de Can Reinal, melmelada i cervesa
artesana, el pa de Torrelles i el vi de cirera Sirot.

Recordatori:
Presentació de la 38a edició de la Festa de la Cirera de Torrelles de Llobregat
Dia: Dimecres 30 de maig
Hora: 11h
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat (plaça de l’Ajuntament, 1)
ÉS NECESSARI CONFIRMAR ASSISTÈNCIA COM A MOLT TARD ABANS DEL
DILLUNS 28 DE MAIG A LA 13H DEL MIGDIA.
Contacte: 93 371 35 37 (Marta o Sònia)
Correu electrònic: torrelles@quidcomunicacio.com
En finalitzar l’acte s’entregarà una cistella amb productes gastronòmics locals
de qualitat a totes les persones assistents.

