
Del 25 d’agost al 5 de setembre de 2017



La nostra Festa Major ha estat sempre una barreja de tradicions religioses, 
culturals i, naturalment, festives (per això se’n diu “Festa Major”). Tradicions que 
es protocol·litzen però que al mateix temps han evolucionat al llarg dels anys. 

Les celebracions religioses s’han anat adaptant al moment social i polític de 
cada època. Els elements del seguici han minvat o han crescut segons diversos 
factors. Hi ha hagut èpoques que una part del seguici era de fora, i ara tenim més 
elements propis que moltes altres poblacions més grans que Torredembarra. El 
ball, els concerts i la música també han variat de lloc i de format. Tot plegat vol 
dir que Santa Rosalia és una festa que viu amb la Torre i evoluciona amb els 
torrencs i les torrenques. 

I també és una festa que viu amb els que ens visiten. Molta gent forastera 
gaudeix, vibra i se sent acollida amb els actes que els oferim. Aquest acolliment 
també és protocol·lari: els actes religiosos en honor a la Patrona solen tenir 
concelebrants convidats; la Corporació Municipal també en té de convidats 
oficials; i els elements del seguici no és estrany que rebin visites de fora (per 
descomptat que la diada castellera es fa amb colles convidades). La Festa Major 
de Santa Rosalia és acollidora.

D’altra banda, enguany tot el seguici en ple ha estat convidat a la festa de les 
Santes de Mataró, població que ens ha acollit fa unes setmanes. Ha quedat clar 
que la Festa Major de Santa Rosalia, ha estat i és acollidora, però també ha estat 
mereixedora de ser convidada i acollida amb tots els honors.

Fem, entre tots, que aquest 2017 la Festa Major mantingui les seves qualitats 
d’adaptació al moment tot respectant la tradició, de ser viva i acollidora, i de ser 
mereixedora de ser acollida.

Bona Festa Major! Visca Santa Rosalia!
Eduard Rovira Gual · Alcalde

 Santa Rosalia és 
una Festa Major     
      acollidora



Santa Rosalia és un moment de l’any que esperem amb ganes o que, si més no, 
quan ens el trobem sense esperar-lo, ens ve de gust. Té un component cíclic en 
el que ens trobem còmodes. Uns espais molt determinats i un seguit d’actes 
que son part d’una tradició que es repeteix ens serveixen per situar-nos. 

Els dies de reunions prèvies en les que fem repàs de l’any anterior sempre 
sembla que la Festa Major de l’any abans hagi estat ahir. Però els anys passen. 
Aquest any en fa cinquanta que els nostres nans van ser renovats per darrera 
vegada, l’any 1967. El Ball de Diables en fa trenta, ja que, tot i que hi ha referències 
que daten de finals del segle XVIII, va ser l’any 1987 que va trobar un nou impuls 
amb un grup de persones que vam voler recuperar-lo.  Quan formes part del 
seguici tot canvia. És llavors que un any passa a ser el període de temps que 
transcorre entre dues festes majors. Tots els canvis que hem viscut durant l’any 
esdevenen, quan arriba Santa Rosalia, un tornar a casa. Hi ha qui ha tingut una 
criatura, hi ha qui s’estrena en parella, hi ha qui ha canviat de lloc de residència 
o de feina. Però la Festa Major ens reuneix a tots i ens fa reviure coses que volem 
reviure sempre de la mateixa manera, en els nostres espais.

M’ha vingut al cap la Festa Major de Santa Tecla. Des de molt jove que hi 
vaig a  tocar.  Del primer any recordo perfectament la canalla que pujava  a 
Cercolets, o l’angelet del Ball de Diables, i ja us podeu imaginar com es veu el 
pas del temps si la canalla és el punt de referència, sobretot quan ara la trobes 
crescuda i implicada. I és que un col·lectiu que copsa els canvis és el dels músics. 
Aquí, el dia de la vigília,  veiem que els músics, la major part aliens a la vida 
de Torredembarra, quan fan l’entrada pel Portal de Padrines, tal com marca 
el protocol festiu, ho fan com sempre, però quan es troben amb el ball que 
acompanyen noten que ha passat un any. Però pels torrencs les coses de l’any 
queden amagades sota els vestits vistosos i emmudides per les músiques i com 
cada any només pensem: «Ja és Santa Rosalia, el nostre moment».

Núria Batet Miracle · Regidora de Cultura, Patrimoni i Festes

El nostre 
  moment
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A les set de la tarda, a la Biblioplatja 

CONTACONTES dinamitzat Pirates a la costa.
A càrrec de Còdol Educació.
Organitza: Biblioteca Mestra Maria Antònia.

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 d’Isabel Ciuró Ferré i degustació del pastís  
de Santa Rosalia a càrrec de la pastisseria ARES.

A dos quarts d’onze de la nit, a la Roca Foradada 

CONCERT DE MÚSIQUES DEL MÓN amb el grup Breu. 
Cicle de Concerts Roca Foradada. Entrada: 5 €. 
Venda d’entrades a les Regidories de Cultura o de Turisme  
i una hora abans a la taquilla.

BREU
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A partir de les deu del matí, a la Zona Esportiva Municipal

TORNEIG DE BITLLES CATALANES. Organitza: Nois de la Torre.

A dos quarts de set de la tarda,  
des de la plaça Mossèn Joaquim Boronat

TROBADA DE NANS. 50è Aniversari del Ball de Nans.
Amb la participació dels Nanos Vells de Tarragona, del Ball de Nans 
de Vilanova i la Geltrú, del Ball de Nans de Valls i del Ball de Nans 
de Torredembarra. Recorregut: carrer d’Antoni Roig, plaça de la Font, 
plaça de la Vila, carrer de Joan Güell i plaça del Castell.
Organitza: Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

A partir de les set de la tarda, a l’aparcament Mañé i Flaquer

BARRAKES. Per a més informació consulteu el Facebook 
Barrakes Torredembarra. Organitza: Coordinadora de Barrakes.

A les vuit del vespre, a l’escola l’Antina 

Concentració de la CAMINADA NOCTURNA  
Tarragona – Torredembarra. Organitza: Club Excursionista 
Torredembarra. Col·labora: Regidoria d’Esport.

A les deu de la nit, des de la plaça de l’Escorxador 

CORREFOC. 30è Aniversari  
del Ball de Diables de Torredembarra. 
Recorregut: carrer Baixada de Sant Antoni, plaça de la Font,  
plaça de la Vila, carrer Major, carrer Ample i plaça del Castell.
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A les vuit del matí, al Casal Municipal 

CAMPIONAT DE DÒMINO Santa Rosalia.
Organitza: Associació de Dòmino de Torredembarra.  
Col·labora: Regidoria d’Esport.

A les dotze del migdia, a la sala noble del Patronat Antoni Roig

Tradicional LLIURAMENT DE DOTS.

A les cinc de la tarda, a la plaça del Castell

IX TROBADA DE BALL COUNTRY. 
Classes obertes a tothom.
Organitza: Associació Country la Torre.

LA tresca i la ventresca
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A les deu de la nit, a la plaça Mossèn Joaquim Boronat

BALL a càrrec del duet Arte & Ensayo.

A les set de la tarda, a la plaça de l’Escorxador 

ESPECTACLE INFANTIL d’animació amb jocs  
i música en directe A quant va la mel? 
A càrrec de la companyia La Tresca i la Ventresca.

A dos quarts de deu de la nit, a la plaça de la Vila 

ASSAIG dels Nois de la Torre. 
Obert a tothom. Organitza: Nois de la Torre.

A dos quarts de nou de la nit, a la plaça Mossèn Joaquim Boronat

ACTUACIÓ DEL COR de l’Associació Cultural Andaluza 
de Torredembarra - Baix Gaià i de Carmen Sayago.
Organitza: Associació Cultural Andaluza de Torredembarra - Baix Gaià.
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A les sis de la tarda, al carrer Ample

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 deu del vespre, des de la plaça  
Mossèn Joaquim Boronat i recorregut pels carrers del nucli antic 

CORREBARS amb la xaranga Bandsonats.  
Més informació al Facebook i a www.ballspopulars.org.
Organitza: Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

A dos quarts de dotze de la nit, a la plaça de la Vila  

CONCERT a càrrec de Miquel del Roig.

MIQUEL DEL ROIG
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A la una del migdia, a la plaça de la Vila 

VERMUT dels Diables  
i CONCERT amb el grup Els Julivert.
Organitza: Ball de Diables de Torredembarra.  
Col·labora: Vermut Miró.

A les tres de la tarda, a la Llar de Jubilats  

CAMPIONAT DE BOTIFARRA de Festa Major.
Organitza: Associació de Botifarrers de Torredembarra.  
Col·labora: Regidoria d’Esport.

A dos quarts de set de la tarda, des de la plaça 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. Recorregut: carrer Baixada de Sant Antoni, 
carrer de Santa Rosalia, carrer de  Gibert, carrer d’Antoni Roig, plaça 
de la Font, plaça de la Vila, carrer de Carnisseria, carrer de Freginal, 
carrer Baixada de Sant Antoni i plaça de l’Escorxador.
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En acabar, a la plaça de l’Escorxador

Representació del BALL PARLAT  
del Ball de Diables Infantil.

A dos quarts d’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  
acompanyats de l’Àliga i de la Fanfara. Anima’t a acompanyar-los!
Organitza: Associació ball de Gegants de Torredembarra.

En acabar, a la plaça del Castell  

CONCERT a càrrec de The Soultans.

The Soultans
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A les vuit del matí, des de la plaça de la Vila 

MATINADES a càrrec dels Grallers dels Nois de la Torre. 
Recorregut: carrer Major, carrer Ample, plaça del Castell, carrer de 
Freginal, Baixada de Sant Antoni, plaça de l’Escorxador, carrer del 
Nord, carrer de les Creus, carrer Alt de Sant Pere, carrer de Filadors, 
carrer de l’Envelat, carrer Lleida, plaça Catalunya, carrer Tarragona, 
carrer Capella, plaça Mossèn Joaquim Boronat, carrer d’Antoni Roig, 
plaça de la Font i plaça de la Vila.

A les dotze del migdia, a la plaça del Castell

CRIDA PÚBLICA DE LA FESTA,  
tritlleig de campanes i esclat dels dotze morterets.

Tot seguit

Sortida de la Cercavila del SEGUICI POPULAR INFANTIL. 
Amb el Ball de Diables, la Mulasseta, el Ball de Bastonets, el Ball de 
Pastorets, el Ball del Patatuf i el Ball de Cercolets. 
Recorregut: carrer de Joan Güell, plaça de la Vila, plaça de la Font, 
carrer Baixada de Sant Antoni, carrer de Freginal i plaça del Castell.

Havent passat per la plaça de la Vila 

ENTRADA A LA PLAÇA de les colles Castelleres i  
DIADA CASTELLERA. 
Amb participació de les colles Nens del Vendrell, Xiquets de  
Tarragona, Castellers de la Vila de Gràcia i Nois de la Torre. 
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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 Mossèn Joaquim Boronat

PLANTADA dels elements del Seguici Popular.



13 

A dos quarts de vuit del vespre,  
des de la plaça Mossèn Joaquim Boronat 

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. Recorregut: carrer d’Antoni 
Roig, plaça de la Font, plaça de la Vila, carrer Major, carrer Ample i 
plaça del Castell.

En acabar la cercavila, al carrer de Joan Güell

Representació del BALL PARLAT del Ball de Gitanes.

A dos quarts de nou del vespre, al Bluegrass Bar la Traviesa

VII MISTERI DEL B’N’R. Amb els grups  
The Walking Stick Man i Jive Mother Mary.
Organitza: Associació Cultural la Traviesa

A dos quarts d’onze de la nit, a Cal Llovet

CONCERT de Festa Major. 
Amb l’Orquestra Atalaia.

A les dotze de la nit, a Cal Llovet

BALL de Festa Major.
Amb l’Orquestra Atalaia.

A les dotze de la nit, a la plaça del Castell

REVETLLA de Festa Major.
Amb Versió Privada i Cat Rock.
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A les vuit del matí, des de la Plaça de la Vila. 

MATINADES a càrrec dels Grallers de la Torre, Els 
Vernets, Bufalodre, Grallers els 4 Garrofers, Tresmall.  
Recorregut: carrer Major, carrer Ample, plaça del Castell, carrer de 
Freginal, baixada de Sant Antoni, carrer d’Alt de Sant Pere, carrer dels 
Filadors, carrer de l’Envelat, carrer Lleida, carrer Pere Badia, Fundació 
Pere Badia, carrer d’Antoni Roig, plaça de la Font i plaça de la Vila.

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. Quan la corporació municipal faci l’entrada a l’església 
els balls del seguici popular actuaran tots a la vegada.

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 que interpretarà la Missa brevis a  
Santa Rosalia d’Albert Solé, per a orgue, gralla, cor i poble. 
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A un quart de dotze, a la plaça Mossèn 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  
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 de Torredembarra.

Seguidament, a la plaça del Castell

Passades de Lluïment  
del SEGUICI POPULAR.

Seguidament, a la plaça del Castell

Representació del BALL PARLAT  
del Ball de Diables.
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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

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS  
a càrrec de Pirotècnia Igual.

En acabar

BONA NIT A LES BÈSTIES. 
Portem a dormir les bèsties fins a la Rata  
(carrer Sant Adrià), acompanyats de  
la xaranga Tocabemolls.
Organitza: Agrupació de Balls  
Populars de Torredembarra.
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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 Serrallonga i el Ball de Diables.
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De deu del matí a les vuit del vespre,  
al local del Club del Casal Municipal

X OPEN BILLAR Vila Torredembarra.
Organitza: Club de Billar Punt d’Atac. 
Col·labora: Regidoria d’Esport. 

A les onze del matí, davant l’església de Baix a Mar

Desafiament de LLAGUT CATALÀ Santa Rosalia. 
Participen: Vilanova, Calafell i Torredembarra.
Organitza: Associació de Rem Vogadors de Baix a Mar.  
Col·labora: Regidoria d’Esport. 

de setembre1, 2, 3, 8, 9 i 10 
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  Consum responsable
Per gaudir d’una festa saludable:

 Si consumiu begudes alcohòliques  
feu-lo de manera responsable.

 Procureu menjar abans. 

 I recordeu, si beveu,  
no agafeu cap vehicle. 

  Respecta’m
 Torredembarra lliure d’actituds  

i agressions sexistes i LGTBIfòbiques.

 i si Plou?
En cas d’inclemències meteorològiques  
es podrà canviar la ubicació d’alguns actes. 
S’informarà a través del Twitter de l’Ajuntament  
i del Facebook de la Regidoria de Cultura.



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

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 els carretons de material pirotècnic. 

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

Mantingueu les distàncies de seguretat adients  
per prevenir-vos de les espurnes i detonacions  
dels productes pirotècnics.

Protegiu-vos amb un barret i/o amb un mocador. 
Vestiu preferentment roba de cotó o texana, en cap cas 
fibra sintètica. Porteu pantalons llargs i calçat cobert.

Seguiu les indicacions de l’organització.



TOTA LA INFORMACIÓ DE LA 
FESTA MAJOR AL TEU MÒBIL

escanejant aquest codi qr

 #FMTdb
     @AjTorredembarra

Botiga
de la Festa 

Major
Al c/ Antoni Roig 22,  
hi podeu trobar tots  

els objectes relacionats 
amb el Seguici  

Popular i el domàs  
de Festa Major
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  PLAÇA i PATI DEL CASTELL

 APARCAMENT MAÑÉ I FLAQUER

 CASAL MUNICIPAL

 PATRONAT ANTONI ROIG

 ESGLÉSIA  
DE ST. PERE APÒSTOL

 PLAÇA DE L’ESCORXADOR

 APARCAMENT DELS FILADORS

 BOTIGA DE LA FESTA MAJOR

 INFORMACIÓ I TURISME

 CAP

 APARCAMENTS

 PARADA BUS INTERURBÀ

 ESTACIÓ DE TREN

 PARADA DE TAXIS

 RECORREGUT PRINCIPAL
 DEL SEGUICI POPULAR



 Tel. 977 64 00 25 
cultura@torredembarra.cat

www.torredembarra.cat

Agraïments

Comissió de Festa Major, Comissió de Protocol, Voluntaris de 
Protecció Civil, i a totes les entitats i associacions que ens ajuden, 
any rere any, en l’organització dels diferents actes del programa.

Imatges

Anna F. - Aj. Torredembarra

@AjTorredembarra
#FMTdb

Patrocinador


