
FESTA MAJOR 
SANTA ROSALIA

TORREDEMBARRA
DEL 28 D’AGOST AL 6 DE SETEMBRE DE 2015 

Passió en moviment



La identitat d’un poble

La celebració de la Festa Major de Santa 
Rosalia és un dels moments en què 

Torredembarra expressa més clarament la 
seva pròpia identitat. Viure-la per primera vegada 

com a alcalde és un honor que m’omple d’alegria. 

El Seguici Popular té un paper cabdal al voltant del qual la 
festa creix, s’expandeix i contagia carrers i places, col·lectius 
i vilatans, fins al punt d’aconseguir que la festa i la cultura 
siguin les veritables protagonistes de la Torre. Tant de bo 
aquest protagonisme no s’acabés d’esmorteir mai perquè 
festa i cultura són un eix vertebrador destacat de la nostra 
identitat com a poble.

Enguany ressaltem dues activitats: el pregó de Festa Major 
que anirà a càrrec de la colla castellera els Nois de la Torre i 
la Trobada de Mulasses de Catalunya.

Però, evidentment, no tot acaba aquí: barrakes, concerts, balls, 
sopars i, sobretot, moltes ganes de passar-s’ho bé.

Fem entre tots i totes que la Festa Major de Santa Rosalia 
sigui un veritable èxit, ple de diversió i de convivència.

Bona Festa Major!

Eduard Rovira Gual
Alcalde de Torredembarra

 ...i visca la festa major!!!

...Festa Major. Cada poble té la seva, que el fa 
diferent del poble del costat, i això ja des de 

temps ancestrals en que els sants i les santes 
tenien més pes del que tenen ara.

I com cada any arriben aquells dies que la gent de La Torre 
ens aboquem al carrer per poder viure la nostra festa. La 
vida es fa al carrer durant una pila de dies, que tots procurem 
allargar i allargar, en nombre (aquest any deu) i en hores 
diàries dedicades a això, a fer festa. El que fa més il·lusió 
d’escoltar de boca de la gent és que mirin de combinar-ho a la 
feina (no tothom ho pot fer, està clar, però ja és ben significatiu 
que molts s’ho plantegin). 

La Festa Major entesa com la tenim aquí no es fa sola. Hi 
ha tota una preparació prèvia, d’assaigs de balls parlats i de 
balls de tota mena, de preparació d’actes per part de tots, de 
reunions de comissions. Això fa que l’ambient per la festa ja 
comenci molt abans. I a mesura que ens hi anem acostant.... 
aquella bogeria a moltes cases (aquella camisa blanca o beix 
o blau cel que cal planxar, els  picarols per cosir, les inxes que 
cal tenir a punt...)

Aquest any tinc l’ocasió des d’aquí d’esperonar tothom: sortiu 
al carrer i gaudiu, que tot plegat són uns dies, i després les 
obligacions del curs i de la feina ja se’ns tornaran a fer presents. 
I a aquell que no sigui massa de festa demanar-li que sàpiga 
entendre que un poble necessita d’aquestos moments. Perquè 
és així com creixem, cuidant el que tenim, i el patrimoni festiu 
de Torredembarra ens ha d’enorgullir a tots.

Núria Batet Miracle
Regidora de Cultura, Patrimoni i Festes
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BARRAkES

A l’aparcament 

Mañé i Flaquer

28

RAPSUSkLEI

LA PRIncIPAL  
dE LA BISBAL

dIvEndRES                  
d’AgoST
A les set de la tarda, des de la plaça Mossèn 
Joaquim Boronat fins a la Plaça del Castell.
dóna el XUMET A LA MULASSA.
organitza: Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

A dos quarts 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 dels Nois de la Torre.

Seguidament, a la plaça de la Vila. 
ASSAIg dels Nois de la Torre, obert a tothom.
organitza: Nois de la Torre.

A dos quarts de deu de la nit,  
a la plaça Mossèn Joaquim Boronat. 
BALLAdA dE SARdAnES, 
amb la cobla La Principal de la Bisbal.

28

A les sis de la tarda 
cOnTA cOnTES amb Les Antònies.

A dos quarts de set de la tarda  
Batalles de Mc’S amb Rapea x Plata.

A les nou de la nit 
dAnSA contemporània i MúSIcA, 
amb 3 Points i la BATUcAdA Bentocats.

A les deu de la nit 
Iv cOncURS 
dE gRUPS MUSIcALS. 

En acabar 
cOncERT de Rapsusklei 
i Dj. Ade de Leela vs Dj. Cabalkant.
organitza: Coordinadora de Barrakes. 

5
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ELS JULIvERT

dISSABTE 
d’AgoST
A la una del migdia, a la plaça de la Vila. 
vERMUT dels Diables i cOncERT amb Els Julivert. 
organitza: Ball de diables de Torredembarra.

A les quatre de la tarda, 
al carrer Mercat, núm. 6.
Torre Western Line Dance. 
TALLERS tècnics de BALL 
a càrrec de professionals de Line Dance. 
Preu 10 euros. organitza: Associació Country La Torre.

A les sis de la tarda, 
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.
20è Aniversari de la Mulassa. 
TROBAdA dE MULASSES dE cATALUnyA. 
Amb la participació de la Mulassa de Falset, 
la Mulassa de Tarragona, les Mulasses de Vilanova 
(la Boja, la Presumida i la Cabreta), la Mulassa de Valls, 
el Garot de l’Arboç, la Mula-Guita de la Geltrú 
i la Mulasseta i la Mulassa de Torredembarra. 
organitza: Agrupació Balls Populars de Torredembarra.

A dos quarts de deu de la nit, 
al carrer Mercat, núm. 6. 
Torre Western Line Dance. SOPAR a la fresca. 
Preu 15 euros. Venda anticipada de tiquets al local social. 
Places limitades. organitza: Associació Country La Torre.

29
A les onze de la nit, 
a la plaça Mossèn Joaquim Boronat.
BALL a càrrec de Pedro Alma. 

A les onze de la nit,  
al carrer Mercat, núm. 6. 
Torre Western Line Dance. 
BALL LLIURE al local social. 
Entrada gratuïta pels assistents als tallers de la tarda.
organitza: Associació Country La Torre.
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BARRAkES

A l’aparcament 

Mañé i Flaquer

BOngO BOTRAkO

29

A les sis de la tarda
MàgIA.

A les set de la tarda 
MOnòLEgS improvisats amb Improcedentes.

A les nou de la nit 
BOdy PAInTIng
Xaranga Tocabemolls.

A les deu de la nit 
Iv cOncURS  
dE gRUPS MUSIcALS.

En acabar 
cOncERT de Bongo Botrako 
i DJ Rude Girl vs DJ Karkinyoli.
organitza: Coordinadora de Barrakes. 
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dIUMEngE
d’AgoST
De dos quarts de nou  
fins a les dues del migdia, al Casal Municipal.
cAMPIOnAT dE BOTIFARRA de Festa Major.
organitza: Associació de Botifarrers de Torredembarra.

A les dotze del migdia, 
a la sala noble del Patronat Antoni Roig.
Tradicional LLIURAMEnT dE dOTS.

A les sis de la tarda, a la plaça del Castell.
VIII Trobada de Ball Country. WORkShOPS 
i BALL LLIURE. En cas de pluja, l’acte es traslladarà 
al Casal. organitza: Associació Country la Torre.

A les set de la tarda, a la plaça de la Vila.
SIMULTànIA d’EScAcS amb el mestre FIdE 
Francesc Xavier Farran Martos.
organitza: Club d’Escacs Torredembarra.

A dos quarts de nou del vespre, al pati del Castell.
PRESEnTAcIó del conte “El tresor d’en Serrallonga”, 
amb text de Gerard Ciuró i il·lustracions d’Àngel Sauret. 
nARRAcIó del conte a càrrec d’Imma Pujol 
amb acompanyament musical de Guillem Anguera.
organitza: Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

A les nou de la nit, a la plaça del Castell.
BOTIFARRAdA POPULAR. Preu 6 euros. 
Venda anticipada de tiquets al carrer Mercat núm. 6.
organitza: Associació Country La Torre.

30
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cIA. EL PRíncEP 
TOTILAU

LA RAPITEncA

dILLUnS
dE SETEMBRE 
A les set de la tarda,  
a la plaça de l’Escorxador.
ESPEcTAcLE InFAnTIL d’actor, titelles i màscares 
El llop ferotge, a càrrec de la cia. el Príncep Totilau. 

A les nou del vespre, a la plaça de la Vila.
ASSAIg dels Nois de la Torre, obert a tothom.
organitza: Nois de la Torre.

En acabar l’assaig, a la plaça del Castell.  
SOPAR de pa amb tomàquet i seguidament MúSIcA.
Venda de tiquets al local dels Nois de la Torre.  
Preu 4 euros. organitza: Nois de la Torre.

31 dIMARTS
dE SETEMBRE
A dos quarts de set de la tarda, a la plaça de la Vila.
Concurs d’ESTIRAR LA cORdA per a equips mixtes. 
Participa amb la teva entitat o grup d’amics al primer 
concurs, on hi guanya qui més estiri la corda.
Inscripcions limitades a 8 equips.  
Per a majors de 16 anys. Inscripcions a l’Auca Taverna. 
organitza: Amics del gegant Joan.

A les nou del vespre, a la plaça de la Vila.
SOPAR POPULAR a la fresca. 
Amanida, fideuejat i beguda. 
Preu 10 euros. Inscripcions a l’Auca Taverna.
organitza: Amics del gegant Joan i Auca Taverna.

A les onze de la nit, des de la plaça de la Font 
i recorregut pels carrers de casc antic.
cORREBARS amb la xaranga La Rapitenca i festa. 
Informació dels bars col·laboradors i sobre la venda  
de tiquets, a facebook i a www.ballspopulars.org.
organitza: Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

En acabar, a la plaça de la Vila.
MúSIcA dE REvETLLA 
i de Festa Major amb Ethian i Roger.
organitza: Amics del gegant Joan.

1
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dIMEcRES             La Rosalieta
dE SETEMBRE
A dos quarts de 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 les onze de la nit, 
des de la plaça del Castell fins a la Fundació Pere Badia.
dESvETLLA dELS gEgAnTS. 
dóna el xumet als gegants. Els gegants de la vila es 
despertaran i faran una cercavila acompanyada  
de l’Àliga i de la Fanfara. Anima’t a acompanyar-los!  
organitza: Associació Ball de gegants de Torredembarra.

A dos quarts d’una de la matinada,  
a la plaça de la Vila.
BALL dE gRALLES a càrrec dels grups de grallers 
Els Carreter i Grallers de la Torre.
organitza: grallers de la Torre.

2
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ORqUESTRA MARAvELLA

LA BAndA 
dEL cOchE ROJO

cATROck

dIJOUS   La Vigília
dE SETEMBRE
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 pl. del Castell, c/ Freginal, 
baixada de Sant Antoni, pl. de la Font, pl. 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 a càrrec dels músics que acompanyen 
el Seguici Popular.

A un quart de vuit del vespre,  
a la plaça Mn. Joaquim Boronat.
PLAnTAdA dels elements del Seguici Popular.

A dos quarts de 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 les vuit del vespre,  
a l’església de Sant Pere Apòstol.
MISSA de vigília.

A dos quarts d’onze de la nit,  
al pàrquing Filadors.
cOncERT de Festa Major amb l’Orquestra Maravella.

A dos quarts de dotze de la nit, a la plaça del Castell.
cOncERT JOvE amb Catrock i la Banda del Coche Rojo.

A les dotze de la nit, al pàrquing Filadors.
BALL de Festa Major amb l’Orquestra Maravella.

3
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dIvEndRES    Santa Rosalia
dE SETEMBRE 
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.
MATInALS del Seguici Popular.

A un quart 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. La resta del Seguici Popular es concentrarà  
davant la porta lateral de l’església.  

A dos quarts d’onze del matí,  
a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol. 
EUcARISTIA SOLEMnE 
i veneració de la relíquia de la patrona,  
amb l’acompanyament 
de la Coral Santa Rosalia. 

4
A les onze del matí, a la pl. Mn. Joaquim Boronat.
Concentració de l’OFREnA FLORAL a Santa Rosalia. 
Anada en cercavila acompanyada  
pels Grallers dels Nois de la Torre.

En acabar l’ofici 
OFREnA FLORAL I TOc d’OFERTORI
pels Grallers de la Torre a l’altar de Santa Rosalia.
PILAR d’OFREnA dels Nois de la Torre.

Seguidament
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,  
a la pl. del Castell. 
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BUhOS

4Seguidament 
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.

Seguidament, a la plaça del Castell.
Castell de FOcS ARTIFIcIALS 
a càrrec de Pirotècnia Igual.

A les dotze de la nit, al pàrquing Filadors.
cOncERT a càrrec de Via Límit.
organitza: Xiringuito Torredembarra.

A tres quarts de dues de la matinada,  
al pàrquing Filadors. 
cOncERT amb els Buhos.
organitza: Xiringuito Torredembarra.

21
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BOTIgA
dE LA FESTA MAJORC. ANToNI RoIg 22

Tots 

els objectes 

relacionats amb el 

SEgUIcI POPULAR i 

EL dOMàS  

de Festa Major!

dISSABTE   Sant Adrià
dE SETEMBRE 
A dos quarts d’una del migdia,  
a la plaça de l’Escorxador.
vERMUT ELEcTRònIc “refrescant” 
amb els Dj’s. Roger i Ethian.
organitza: Club Rugby Tarragona.

De dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts 
de nou del vespre, al pàrquing Filadors.
FESTA hOLI. organitza: Xiringuito Torredembarra.

A dos quarts de vuit del vespre,  
a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol.
EUcARISTIA solemne en honor de Sant Adrià, 
copatró de la vila de Torredembarra.

A dos quarts 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.

En acabar, a la plaça de l’Escorxador.
SOPAR POPULAR. 
Venda de tiquets a la mateixa plaça. 
Preu 5 euros. Places limitades. 

FESTA amb els Dj’s Torpeman i OGT. 
organitza: Ball de diables de Torredembarra.

dIUMEngE    
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. de l’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. Mossèn 
Joaquim Boronat, c/ Antoni Roig,  
pl. de la Font i pl. de la Vila.
MATInAdES a càrrec 
dels Grallers dels Nois de la Torre.

A les dotze del migdia,  
a la plaça de la Vila.
dIAdA cASTELLERA amb les colles, 
Xiquets de Tarragona, Nens del Vendrell 
i Nois de la Torre.

A les sis de la tarda, a la plaça de la Vila. 
JOc dEL qUInTO del Ball de Diables. 
Vine a jugar, amb desenes de premis 
dels comerços de Torredembarra.
organitza: Ball de diables de Torredembarra. 

A dos quarts de nou del vespre,  
al Bluegrass Bar la Traviesa.
v MISTERI dEL B’n’R, amb els grups Grenn Hot 
Chili Peppers i Steven Munar&The Miracle Band.
organitza: Associació Cultural la Traviesa.

65
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MúSIcS quE ACoMPANyEN EL 
SEgUIcI POPULAR InFAnTIL

T
IM

B
A

LE
R

S
 d

EL
 B

A
LL

 d
E 

d
IA

B
LE

S

g
R

A
LL

ER
S

 d
E 

L
A

 T
O

R
R

E

JO
A

n
 c

U
S

c
ó

EL
S

 M
U

R
R

IS

g
ER

A
R

d
 T

O
R

R
E

S
, c

A
R

M
E 

P
L

A
n

A
 I 

P
A

U
 P

L
A

n
A

 

g
R

A
LL

ER
S

 d
EL

S
 n

O
IS

 d
E 

L
A

 T
O

R
R

E

E
S

P
R

EM
U

LL
S



29

AcTUAcIOnS 

dE FOc!

REcOMAnAcIOnS 

dE SEgURETAT

FESTA  hOLIREcOMAnAcIOnS dE SEgURETAT

 Mantingueu portes i finestres tancades, persianes 
abaixades, aparadors i vidres protegits, tendals 
recollits i protegits, i no tingueu roba estesa  
o altres elements similars. 

 No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar  
l’actuació o el pas fluid de la gent. 

 No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses 
o dels carretons de material pirotècnic. 

 No envaïu l’espai on s’actuï  i no agafeu ni 
destorbeu cap dels seus membres.  

 Mantingueu la distància de seguretat adequada 
per prevenir-se de les espurnes i detonacions  
dels productes pirotècnics.

 Seguiu les indicacions de l’organització.

 Et recomanem que et posis crema 
hidratant abans i després de la 
Holi. Així et serà més fàcil treure’t el 
tint de la pell. També pots cobrir-te el cap  
o posar-te oli als cabells per protegir-los,  
i esmalt a les ungles de les mans i els peus.

 Holi es caracteritza pel llançament de colors en 
pols. Si et plau, evita tacar els espectadors que no 
vulguin participar en la guerra de colors.  
Sigues respectuós amb la resta d’assistents. 

 Vigila que la pols no t’entri als ulls. 
Pots posar-te unes ulleres de sol o simplement 
anar amb compte!!! També pots utilitzar una 
mascareta. Si tens problemes respiratoris 
t’aconsellem que et posis en un lateral durant  
la gran explosió de COLOR!!!

 Normalment, els tints emprats no provoquen 
al·lèrgies. No obstant això, és millor que et 
protegeixis la pell i els cabells.

 Protegeix els objectius de les càmeres de fotos i 
vídeos amb un plàstic per evitar que hi entri la pols.

US 
REcOMAnEM EL cOnSUM MOdERAT I RESPOnSABLE dE BEgUdES ALcOhòLIqUES

28
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ToTA LA INFoRMACIÓ dE LA 
FESTA MAJOR AL TEU MòBIL
escanejant aquest codi qr

 #FMTdb
     @AjTorredembarra

A    PLAÇA i PATI DEL CASTELL

B
   

APARcAMEnT MAÑÉ I FLAQUER

C    cASAL MUNICIPAL

D    PATROnAT ANTONI ROIG

E    ESgLÉSIA 
DE ST. PERE APÒSTOL

f    PLAÇA DE L’EScORXAdOR

G    PÀRQUING FILAdORS

h    BOTIgA DE LA FESTA MAJOR

i    InFORMAcIó I TURISME

C    cAP

p   APARcAMEnTS

B    PARADA BUS InTERURBà

t    ESTACIÓ DE TREn

t    PARADA DE TAXIS

f    FARMàcIA

  
 REcORREgUT PRIncIPAL

 DEL SEGUICI POPULAR



Casal Municipal · C/ Capella 6
despatx 10 · 43830 Torredembarra 

Tel. 977 643 888
cultura@torredembarra.cat

www.torredembarra.cat

Patrocinador:

Regidoria de Cultura

Casal Municipal · C/ Capella 6
despatx 10 · 43830 Torredembarra 

Tel. 977 643 888
cultura@torredembarra.cat

www.torredembarra.cat

Botiga de la Festa Major cada tarda al carrer Antoni Roig núm. 22

Agraïments

Comissió de Festa Major, Comissió de Protocol, Regidoria de 
governació i Voluntaris de Protecció Civil, Via Pública i Manteniment,  

i Brigada de muntatge. 

I a totes les entitats i associacions que ens ajuden, any rere any,  
en l’organització dels diferents actes del programa.

Imatges:

M. Teresa Fortuny: castells p. 4 - Jeroni Rañé: grups p.7
david Morlà: músics p. 7 - Hara Amorós: grups p. 9

Ferran Aguilar: músics p. 19
Anna F. - Aj. Torredembarra: resta d’imatges.


