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Els propietaris d'una coneguda
discoteca de Terrassa es tanquen
al local per reclamar l'obertura de
l'oci nocturn
Sota el lema "Ens heu tret la son", el personal de la sala de festes Fred Astaire
ha passat la nit dins l'establiment per protestar

Els propietaris de la sala Fred Astaire durant la protesta. | Fred Astaire

L'oci nocturn és un dels grans perjudicats de la crisi sociosanitària de la Covid-19. A causa de la
pandèmia, els locals del sector tenen prohibit obrir fins més tard de la una de la matinada amb la
condició d'adaptar els espais i tancar les pistes de ball. En el cas de les discoteques, la situació és
encara més radical: fa gairebé sis mesos que no poden obrir.
En aquest context, els propietaris de la sala de festes Fred Astaire, situada al carrer Sant
Francesc de Terrassa, han dut a terme una protesta la nit de dimecres a dijous per reclamar
solucions pels locals com el seu. Sota el lema "Ens heu fet perdre la son", s'han tancat 12 hores
a l'interior de la sala, on han dormit en tendes de campanya i sacs de dormir. Per a veure més
imatges de l'acció, clica aquí.
(https://www.facebook.com/SaladeFiestasFred/posts/3672133042811050)
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Les sales de festa es mantenen tancades a causa de la pandèmia de la Covid-19. Foto: Fred Astaire
[noticia]75369[/noticia]

Els propietaris de la sala de festes egarenca s'han mostrat molt actius per reclamar la reobertura
de l'oci nocturn a Catalunya, a través de les xarxes socials com Facebook o Instagram
(https://www.instagram.com/saladefestesfredastaire/) , però també assistint a manifestacions
organitzades pel gremi. Defensen que l'oci nocturn també és cultura i asseguren que les sales
de festes també són segures.
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