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DivenDres 30 D’agost 
Del 30 D’agost al 6 De setembre, al pati Del Castell

exposició Dels treballs presentats 
al concurs Del Disseny Del 
Domàs De  Festa major.

a 2/4 De nou Del vespre, a la plaça Del Castell 

tronaDa D’obertura De la Festa major.

en aCabar, al pati Del Castell

lectura Del pregó De Festa major.
A càrrec de la Coral Santa Rosalia.
barrakes
a les set De la tarDa, a l’aparCament mañé i Flaquer

activitats De hip-hop, rap i skate.

a 2/4 De nou Del vespre, pels Carrers De la vila:  
pl. mossèn Joaquim boronat, C/ antoni roig,  
pl. Del Castell i aparCament mañé i Flaquer

xaranga tocabemolls.

a partir De 2/4 De Deu Del vespre,  
a l’aparCament mañé i Flaquer 

concurs De grups musicals.
21.30 h. Fora de lloc.  
22.15 h. psychodrome. 23.00 h. sickroom.
00.00 h. los ignorantes. 00.45 h. Kaoba.

a 2/4 De Dues De la matinaDa,  
a l’aparCament De mañé i Flaquer 

concert De juantxo skalari 
kluba i punxa-Discos.

Dissabte 31 D’agost
a la una Del migDia, a la plaça De la vila 

vermut Dels Diables i concert.

a les set De la tarDa, pl. mossèn Joaquim boronat,  
C/ antoni roig, pl. De la Font, pl. De la vila,  
C/ Joan güell i aparCament mañé i Flaquer  

cercavila. A càrrec del grup de danses d’Anglaterra 
Pecsaetan Morris, Ball de Pastorets i Balls de Bastons.

en aCabar, a l’aparCament mañé i Flaquer 

música traDicional anglesa i catalana.

a 2/4 De vuit Del vespre, a la plaça mn. Joaquim boronat 

sarDanes. Amb la Cobla Cossetània.

a les nou Del vespre, a la plaça De la vila 

Darrer assaig Dels nois De la 
torre abans de la diada Castellera.

a 2/4 D’onze De la nit, a la plaça mn. Joaquim boronat

ball amb el Duet la clau.
barrakes
a partir De 2/4 De Deu Del vespre,  
a l’aparCament mañé i Flaquer

concurs De grups musicals.
21.30 h. trast. 22.15 h. enakzion.  
23.00 h. Kolegas. 00.00 h. Destemps rock. 
00.45 h. la ska brass.

a 2/4 De Dues De la matinaDa,  
a l’aparCament mañé i Flaquer

concert D’insershow i punxa-Discos.

Diumenge 1 De setembre
a les vuit Del matí, pl. De la vila, C/ maJor,  
C/ ample, pl. Del Castell, C/ Freginal, baixaDa De sant 
antoni, pl. esCorxaDor, C/ Del norD, C/De les Creus,  
C/ alt De sant pere, C/ FilaDors, C/ envelat, C/ lleiDa, 
pl. Catalunya, C/ tarragona, C/ Capella, pl. mn. Joaquim 
boronat, C/ antoni roig, pl. De Font i pl. De la vila

matinaDes. A càrrec dels Grallers 
els Nois de la Torre.

a la una Del migDia, a la plaça De la vila

DiaDa castellera. Amb les colles 
Xiquets de Tarragona, Colla Joves 
Xiquets de Valls i Nois de la Torre.

a les sis De la tarDa, al Carrer Del Forn

bingo popular del Ball de Diables. 

a 2/4 De set De la tarDa, plaça Del Castell

taller D’animació amb bombolles.

a 2/4 De nou Del vespre, al pati Del Castell

presentació Del conte: El gran salt 
dEls CErColEts, d’Anna Rius i Àngel Sauret.

a 2/4 D’onze De la nit, a la plaça mn. Joaquim boronat

actuació De niko costello.
L’home de les mil veus.

Dilluns 2 De setembre la rosalieta

a les set De la tarDa, pl. De l’esCorxaDor, baixaDa De 
sant antoni, C/ santa rosalia, C/ gibert, C/ antoni roig, 
pl. De la Font, pl. De la vila, C/ Carnisseria, C/ Freginal,  
baixaDa De sant antoni i pl. De l’esCorxaDor

cercavila Del seguici popular inFantil. 
Amb el Ball de Diables, la Mulasseta, el Ball de 
Bastonets, el Ball de Pastorets, el Ball del Patatuf, el 
Ball de Cercolets i la colla infantil dels Nois de la Torre.

en aCabar, a la plaça De l’esCorxaDor

representació Del ball parlat 
Del ball De Diables inFantil.

a 2/4 D’onze De la nit, Des De la plaça  
Del Castell Fins a la FunDaCió pere baDia

Desvetlla Dels gegants.
Els Gegants de la vila es despertaran.  

Anima’t a acompanyar-los!

a les Dotze De la nit, a la plaça De la vila

ball De gralles. Amb Clau de Mar 
(Vilanova i la Geltrú) i Grallers de la Torre.

Dimarts 3 De setembre la vigília

a les Dotze Del migDia, a la plaça Del Castell

criDa pública De la Festa.
Tritlleig de campanes i esclat dels  

dotze morterets.

en aCabar, a la plaça Del Castell, C/ Freginal, baixaDa 
De sant antoni, plaça De la Font, plaça De la vila,  

C/ maJor, C/ ample i pl. Del Castell

cercavila Del seguici popular inFantil.
Amb el Ball de Diables, la Mulasseta, el Ball de 

Bastonets, el Ball de Pastorets, el Ball del Patatuf, el 
Ball de Cercolets i la colla infantil dels Nois de la Torre.

a les sis De la tarDa, Des Del portal De paDrines  
Fins a la plaça De la vila

entraDa De músics.

seguiDament, a la plaça De la vila

concert.  
Músics que acompanyen el Seguici Popular.

a 3/4 De vuit De vespre, a la plaça mn. J. boronat

plantaDa dels elements del Seguici Popular.

a les vuit Del vespre, a la pl. mn. Joaquim boronat,  
C/ antoni roig, pl. De la Font, pl. De la vila, C/ maJor,  

C/ ample i pl. Del Castell

cercavila De vigília. Amb el Ball de Diables, la 
Virgília, el Ball de Serrallonga, la Mulassa, el Ball 

de Bastons, el Ball de Pastorets, el Ball de Gitanes, 
els Nans, els Gegants, el Ball de Cavallets i l’Àliga.

en aCabar, al Carrer Joan güell

representació Del ball parlat 
Del ball De gitanes.

a 2/4 D’onze De la nit, al parC De Cal llovet

concert De Festa major amb 
l’orquestra maravella.

a les Dotze De la nit, al parC De Cal llovet

ball De Festa major amb 
l’orquestra maravella.

a les Dotze De la nit, a la pl. Del Castell 

concert amb l’orquestra mitjanit i Dj.

Dimecres 4 De setembre santa rosalia

a les vuit Del matí , pl. De la vila, C/ maJor, C/ ample,  
pl. Del Castell, C/ Freginal, baixaDa De sant antoni,  

C/ alt De sant pere, C/ FilaDors, C/ envelat, C/ lleiDa,  
C/ pere baDia, FunDaCió pere baDia, C/ antoni roig,  

pl. De la Font i pl. De la vila

matinaDes. A càrrec dels Grallers de la 
Torre, Els Vernets, Bufalodre, Grallers els 
Quatre Garrofers i Dolçainers Els Salaets.

a les nou Del matí, pels Carrers De la vila

cercavila matinal Del seguici popular.

a 2/4 D’onze Del matí, Des De l’aJuntament  
Fins a l’església parroquial De sant pere apòstol 

anaDa a oFici. La corporació municipal sortirà de 
l’Ajuntament precedida de l’Àliga.

a les onze Del matí, a l’església parroquial  
De sant pere apòstol

eucaristia solemne. 
Amb l’acompanyament de la Coral Santa Rosalia.

a 2/4 De Dotze Del migDia, a la pl. mn. Joaquim boronat

concentració De l’oFrena 
Floral a santa rosalia.

en aCabar l’oFiCi 

oFrena Floral i toc d’ofertori a l’altar de Santa 
Rosalia. Pilar d’ofrena dels Nois de la Torre.

seguiDament, a la plaça Del Castell

sortiDa D’oFici. La corporació municipal es dirigirà a 
l’Ajuntament, precedida de l’Àliga, per presenciar la 
Passada de Lluïment del Seguici Popular i els castells, 

torres i pilars a càrrec dels Nois de la Torre.

seguiDament,

representació Del ball parlat i 
versots Del ball De Diables.

a les set De la tarDa, al Carrer ample

representació Del ball parlat 
Del ball De serrallonga.

a les vuit Del vespre, a la plaça Del Castell 

passaDa Del seguici popular,  
acompanyat de la Fanfara de Torredembarra.

en aCabar 

carretillaDa.  
A càrrec del Ball de Diables de Torredembarra.

a les onze De la nit, a la platJa De la paella

castell De Focs artiFicials.
A càrrec de Pirotècnia Igual.

Dijous 5 De setembre sant aDriÀ

a les sis De la tarDa,  
al loCal Dels Castellers, C/ Carnisseria

presentació Del llibre:  
Els primErs CastEllErs (1813-1851),  

de Joan Climent. Participaran en la presentació: Josep 
Fornés, director del Museu Etnològic de Barcelona, Jordi 
Suades, editor de Farell Editors, i Joan Climent, autor.

a 2/4 De vuit Del vespre, a l’església  
parroquial De sant pere apòstol

eucaristia solemne en honor De sant aDrià.

a 2/4 De nou Del vespre, a la plaça De l’esCorxaDor 

representació Dels  balls parlats  
De torreDembarra, amb el Ball de Gitanes, 

el Ball de Serrallonga i el Ball de Diables.

altres actes
al C/ antoni roig, núm. 22 

botiga De la Festa major.  
On podeu trobar tots els objectes relacionats amb 

el Seguici Popular i el  domàs de Festa Major.

Dissabte 31 D’agost
a les Deu Del matí, loCal 1 Del Casal muniCipal

viii open vila De torreDembarra 3 banDes.

a partir De les nou Del vespre, a les platges  
De la paella, baix a mar i muntanyans 

concurs De pesca esportiva.

Diumenge 1 De setembre
a partir De 2/4 De nou Del matí, al Casal muniCipal

campionat De botiFarra De Festa major.

a les Deu Del matí, loCal 1 Del Casal muniCipal

viii open vila De torreDembarra 3 banDes.

a les set De la tarDa, a la plaça De la vila

simultània D’escacs.  
Amb el gran mestre Internacional  

Miguel Muñoz Pantoja.

a les nou Del vespre, a la traviesa

Festival blues’n’roll. Amb les actuacions de 
Tom Principato i The Walking Stick Man.

Tel. 977 643 888  
cultura@torredembarra.cat
www.torredembarra.cat

TORREDEMBARRA  
Del 30 D’agost al 5 De 

setembre De 2013

Festa  
major 

De santa 
rosalia


