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Santa
Rosalia

FESTA MAJOR DE TORREDEMBARRA
Del 28/8 al 6/9 de 2020
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Un any més s’apropa el 4 de setembre i una de les setmanes més esperades 
a Torredembarra. Són els dies de la nostra Festa Major, els dies en què els 
sentiments de pertinença al nostre poble afloren de manera més explícita. 
Enguany la situació no és la desitjada, la nova realitat fa que ens haguem 
d’adaptar de manera forçosa a les mesures que minimitzen la possibilitat de 
contagi de la poc estimada Covid-19 i, conseqüentment, que haguem de re-
adaptar els actes tradicionals de què gaudim en aquestes dates. Però si una 
cosa tenim a Torredembarra és experiència en aquests afers, ja que la nostra 
patrona va arribar al municipi, precisament, per erradicar una pesta que as-
solava tots els torrencs. Durant les setmanes més dures del confinament la 
imatge del Quadre de Santa Rosalia lluïa en alguns balcons de la vila, símbol 
inequívoc de l’estima i la fe que li té la ciutadania. Ho va fer el 1640 i estem 
convençuts que ara, celebrant la Festa Major en el seu honor, escoltarà de 
nou l’anhel de tots nosaltres.

Hem d’aconseguir que l’esperit de la Festa es mantingui intacte, que aquesta 
pandèmia mundial no desdibuixi les ganes de reunir-nos amb les persones 
que estimem. Ho vam viure unes setmanes enrere quan la festa votiva del 
Quadre va treure el carrer els trets més característics del nostre caràcter tor-
renc. Tornem a fer de nou aquestes trobades, de participar, en la mesura que 
sigui possible, de les activitats programades per la Regidoria de Festes que 
ha demostrat que, amb empenta i il·lusió, es poden trobar noves fórmules 
per seguir portant la festa al carrer. Us animo a fer-ho amb precaució, el perill 
existeix i les precaucions sempre són poques, però això no vol dir que no 
celebrem la nostra Festa Major d’una manera nova, aquella que fa que els 
vilatans autòctons, els que tornen només en les dates assenyalades i els vi-
sitants, es puguin encomanar de la nostra joia d’estar immersos, un any més, 
en la Festa Major de Santa Rosalia.

BONA FESTA MAJOR  
I VISCA SANTA ROSALIA!

Eduard Rovira Gual 
Alcalde

Raúl García Vicente 
Regidor de Festes

Un any més, arriba el dia de Santa Rosalia i tot està llest per iniciar la nostra 
Festa Major. Som conscients que no és com sempre, que tot ha canviat, que hi 
ha més temors, més incerteses i actes diferents dels que estem acostumats.

Que no sigui una festa habitual però, no vol pas dir que l’esperit no sigui el 
mateix. Des de la regidoria de Festes de l’Ajuntament hem treballat un pro-
grama que faci possible viure la nostra Festa Major amb el mateix esperit, 
encara que amb una intensitat diferent.

Ens hem adaptat a les limitacions provocades pel context que ha generat la 
Covid-19 però tot i això, apostem per portar la festa al carrer i ho fem amb noves 
fórmules, que facin compatible el gaudi amb la prudència i per això, per aques-
ta Santa Rosalia 2020, plantegem una sèrie d’actes més reduïts, on el control 
d’aforament faci possible la seva celebració i el seu bon funcionament.

Santa Rosalia és una de les millors festes majors del Camp de Tarragona grà-
cies a la gent. És per això que alguns dels principals actes també els farem 
a través de les xarxes socials, perquè tothom en pugui gaudir, sigui on sigui.

La nostra tasca no és una altra que la gestió, amb el màxim encert, el dia a 
dia del municipi. Fer-ho per millorar la nostra qualitat de vida i per continuar 
teixint una xarxa de comunitat. Aquest programa de Festa Major recull aques-
ta voluntat, amb el màxim de propostes festives per passar-ho bé i per estar 
junts, en la mesura del possible. Reiterant, una vegada més, la nostra aposta 
per la cultura que, com molts altres aspectes, passa per moments complicats.

La situació d’aquest 2020 no ens ho posa fàcil, fins i tot ens obliga a prendre 
decisions que no voldríem, però treballem perquè la nova normalitat s’as-
sembli el màxim possible a la normalitat que coneixíem. El nostre agraïment 
a les entitats vinculades a la festa major que han posat totes les facilitats per 
entendre l’actual situació, i a tots els ciutadans que, encara que en circums-
tàncies diferents, tornaran a gaudir de Santa Rosalia, d’aquella manera tan 
especial que només coneixem els torrencs i les torrenques.

VISCA SANTA ROSALIA  
I VISCA LA FESTA MAJOR!
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El Pregó
 Divendres 28 d’agost 
A dos quarts de nou del vespre, a la plaça del Castell

TRONADA D’OBERTURA DE LA FESTA MAJOR.

En acabar, a la plaça del Castell 1

LECTURA DEL PREGÓ DE FESTA MAJOR, 
A CÀRREC D’ANNA RIUS SAGRERA.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat

 Dissabte 29 d’agost 
De les onze del matí i fins a les vuit del vespre, 
a la plaça Mossèn Joaquim Boronat

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA  
DIFERENTS MIRADES AL CARRER.
Organitza: Associació Cultural Fotoamigo Baix Gaià

A les nou del vespre, a la plaça del Castell 1

PRESENTACIÓ DELS NOUS GEGANTS.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat.
Organitza: Ball de Gegants de Torredembarra

A les onze de la nit, a la Zona Esportiva Municipal 
(accés per la carretera de la Riera de Gaià)

CONCERT A CÀRREC DEL GRUP JULIVERT.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat

 Diumenge 30 d’agost 
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

XIII TROBADA DE BALL COUNTRY I LINE DANCE.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
als telèfons: 690693584 o 680517382.
Organitza: Associació Country la Torre

 Dilluns 31 d’agost 
A les set de la tarda i a dos quarts de nou del vespre,  
a la plaça del Castell

ESPECTACLE DE TITELLES, HAMELÍ,  
A CÀRREC DE LA CIA. XIP XAP.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat

 Dimarts 1 de setembre 
A les set tarda, a l’esplanada de l’aparcament dels Filadors

PINTA LA FESTA MAJOR. (ACTIVITAT ADREÇADA 
A INFANTS D’ENTRE 3 I 12 ANYS)
Activitat amb reserva prèvia, inscripcions a l’adreça: 
agrupaciopintalafesetamajor@gmail.com
Organitza: Agrupació de Balls populars de Torredembarra

A les deu de la nit, a la Zona Esportiva Municipal 
(accés per la carretera de la Riera de Gaià)

CONCERT A CÀRREC DE L’ORQUESTRA HIMALAYA.
Venda d’entrades a www.torredembarra.cat. Preu 3€. Aforament limitat.

http://www.torredembarra.cat
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La Rosalieta
 Dimecres 2 de setembre 
A les vuit del vespre, a la Plaça del Castell

ESPECTACLE FAMILIAR, MUSICAL I TEATRAL, ELS 
SUPERHEROIS, A CÀRREC DE LA CIA. POP PER XICS.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat

A les vuit del vespre, a Cal Maiam

PRESENTACIÓ DE LA NOVA REVISTA LA SÍNIA.
Aforament limitat. Organitza: El Mònic de Torredembarra.

La Vigília
 Dijous 3 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.

A les vuit del vespre, a la plaça del Castell

REPRESENTACIÓ DEL BALL PARLAT DEL 
BALL DE DIABLES INFANTIL.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat

A les onze de la nit, a la Zona Esportiva Municipal 
(accés per la carretera de la Riera de Gaià)

CONCERT A CÀRREC DE SUU.
Venda d’entrades a www.torredembarra.cat. Preu 3€. Aforament limitat.

Santa Rosalia
 Divendres 4 de setembre 
A les vuit del matí, des de la plaça de la Vila

MATINADES A CÀRREC DELS GRALLERS DE LA TORRE.
Recorregut: carrer Major, carrer Ample, plaça del Castell, carrer del 
Freginal, carrer 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 onze del matí, a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol 2

EUCARISTIA SOLEMNE EN HONOR DE SANTA 
ROSALIA, PATRONA DE LA VILA DE TORREDEMBARRA. 
L’OFICI SERÀ SOLEMNITZAT PER LA CORAL SANTA 
ROSALIA I ELS GRALLERS DE LA TORRE.
Aforament limitat.

A les set de la tarda i a un quart de nou del vespre,  
a la plaça del Castell

CONCERT DE MÚSIQUES DE LA FESTA 
MAJOR DE TORREDEMBARRA, A CÀRREC DE 
LA FANFARA DE TORREDEMBARRA.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat

A dos quarts de deu de la nit, a la plaça del Castell 1

REPRESENTACIÓ DELS BALLS PARLATS DEL BALL 
DE SERRALLONGA I EL BALL DE DIABLES.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat

A les onze de la nit

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS A 
CÀRREC DE PIROTÈCNIA IGUAL

http://www.torredembarra.cat
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Sant Adrià
 Dissabte 5 de setembre 
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.
Aforament limitat.

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

CASTELLS I ARTS AÈRIES.
Aforament limitat. Activitat amb reserva prèvia, inscripcions 
a l’adreça: festes@torredembarra.cat
Organitzen: Colla Castellera Xiquets de Torredembarra  
i Associació Escarabats Blaus

A les onze de la nit, a la Zona Esportiva Municipal 
(accés per la carretera de la Riera de Gaià)

CONCERT A CÀRREC DE JOAN ROVIRA.
Venda d’entrades a www.torredembarra.cat. Preu 3€. Aforament limitat.

Els Castells
 Diumenge 6 de setembre 
A les deu del matí, a la platja de la Paella

CONCURS DE CASTELLS DE SORRA (3 CATEGORIES). 
INSCRIPCIONS A DOS QUARTS DE DEU DEL 
MATÍ, A LA PLATJA DE LA PAELLA. PREU 2€.
Organitza: Colla Castellera Nois de la Torre.

A les deu de la nit, a la Zona Esportiva Municipal 
(accés per la carretera de la Riera de Gaià)

REPRESENTACIÓ TEATRAL DE L’OBRA CREMA 
CREMADA, A CÀRREC DE LA CIA. TREATERÀPIA.
Venda d’entrades a www.torredembarra.cat. Preu 5 €. Aforament limitat.

Exposició
 Del 30 d’agost al 9 de setembre 
A la sala Lluís d’Icart

EXPOSICIÓ “EL SEGUICI FESTIU DE TORREDEMBARRA”
De dilluns a divendres de 10 a 18 h i dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Aforament limitat. Visites de mitja hora en grups reduïts. Activitat amb 
reserva prèvia, inscripcions a l’adreça: festes@torredembarra.cat

http://www.torredembarra.cat
http://www.torredembarra.cat
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Marxandatge
Venda de la Samarreta de Festa Major a Cotilleria Ciuró (carrer Antoni 
Roig, 10) i Quart Tercera (carrer Antoni Roig, 15) i a l’exposició: Preu: 12 €

Recordatori mesures de prevenció 
contra la Covid-19 en tots els actes
 

Fer ús de la mascareta (ha de cobrir nas i boca).

Mantingueu les distancies interpersonals.

Utilitzeu el gel hidroalcohòlic.

Si no vols que el coronavirus s’uneixi a la nostra festa:  
DISTÀNCIA + MANS + MASCARETA

Important
Per a l’adquisició d’entades (màxim tres entrades 
en una operació), caldrà la identificació.

Per a la inscripció als actes gratuïts mitjançant l’adreça 
electrònica caldrà la identificació de cada assistent i la indicació, 
si s’escau, de pertinença al mateix nucli familiar.

Els aforaments son limitats. Per respecte a qui quedarà en llista d’espera 
us preguem que ens aviseu de les possibles cancel·lacions de reserva.

1   Es podrà seguir en directe a través d’Ona la Torre i al perfil 
de Facebook de l’Ajuntament de Torredembarra

2   Es podrà seguir en directe a través d’Ona la Torre

Organitza:
Ajuntament de Torredembarra.

Agraïments:
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.

@AjTorredembarra
#FMTdb2020
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La cultura
no s’atura
#SantaRosalia #FMTdb2020

Regidoria de Festes
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