
FESTA MAJOR 
SANTA ROSALIA

TORREDEMBARRA
DEL 29 D’AGOST AL 5 DE SETEMBRE DE 2014 

Passió en moviment



 Un poble molt viu

La nostra Festa Major ja està present, ens 
acompanya al final del mes d’agost quan la 

temporada d’estiu finalitza, però els carrers i 
places de la vila segueixen vius, plens de veïns 

de Torredembarra que acompanyats de familiars i amics 
celebren la festa de la nostra patrona Santa Rosalia.

En la nostra Festa Major podrem gaudir de tots els actes 
programats per la regidoria de Cultura, que ens ofereix un 
programa replet d’activitats variades en totes les vessants: 
culturals, esportives i tradicionals, que estic convençut 
complaurà a tots, infants, joves i grans.

La tronada i lectura del pregó a càrrec d’Àngel Batlle donarà 
sortida a la nostra festa, però també els diferents actes: 
cercavila, balls populars, concerts, espectacles infantils, entre 
d’altres, ompliran els nostres carrers. I com no, el motiu 
principal de la festa, l’ofici religiós del dia 4 de setembre per 
honorar a Santa Rosalia.

Us vull demanar la vostra participació en tots els actes 
programats, que visqueu i gaudiu de la festa, també us 
demano que els balcons i finestres de les nostres llars es 
vesteixin amb el domàs de la Festa de Santa Rosalia.

Bona Festa Major!

Enric Grangel Llop
Alcalde de Torredembarra

Quan era petit la Festa Major era una data 
important dins el calendari. De fet hi havia tres 
festes -Sant Joan, el Quadre i Santa Rosalia- 
que marcaven el ritme de l’estiu. Després, els 

anys setanta ens van tornar moderns: hi havia 
discoteca cada setmana, i a l’estiu cada dia. La 

Festa Major, basada sobre tot en el ball d’envelat, 
va deixar de ser interessant. Més tard, farts d’allò que cada 
setmana era igual, vam recuperar el ball a la plaça, vam fer 
créixer el seguici...

Actualment la Festa Major torna a ser una data important dins 
el calendari. Les festes majors són esperades i marquen el 
ritme de l’estiu, però a més a més són preparades, assajades, 
treballades durant dies per les entitats que en configuren la 
fesomia i el lluïment, incardinant el programa de la festa.

Crec que l’elaboració del programa és una feina que ha 
de coordinar la Regidoria de Cultura, però amb la plena 
participació de les entitats que n’han esdevingut l’ànima. La 
dissolució del Patronat de Cultura ha deixat en ambigüitat 
aquesta participació, però no ens cal un patronat si podem 
establir les eines, els òrgans adients per tal que les entitats 
que fan la Festa Major hi participin plenament.

Acabo de rebre l’encàrrec de dirigir la Regidoria de Cultura 
i considero que he de confiar en la bona feina que s’ha fet i 
no fer cap proposta ara mateix. I de cara a l’any que ve, les 
entitats que han fet que la nostra Festa Major sigui una data 
important dins el calendari, han de tornar a participar en 
l’elaboració del programa. I que Santa Rosalia marqui el ritme 
de l’any sencer.

Que passeu una bona Festa Major!

Eduard Rovira Gual
Regidor de Cultura, Platges i Mediambient.
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DivENDRES                   
D’AgoST
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’Àngel Batlle.

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.

29AcTES PREvIS
D’AgoST 

De les dotze del migdia fins a les quatre  
de la tarda, al Club Marítim Torredembarra,
trofeu de Festa Major de  
pATí cATALÀ Junior i cATAMARÀ
organitza: Club Marítim Torredembarra.

DiSSABTE  
D’AgoST
De les vuit del matí fins a les dues del migdia,  
al Casal Municipal,
open de DOMiNO de Festa Major.
organitza: Associació de Domino de Torredembarra.
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BARRAkES

A l’aparcament 

Mañé i Flaquer

29

SFDk

ELS JULivERT

DiSSABTE 
D’AgoST
A les deu del matí,  
al local n. 1 del Casal Municipal,
TORNEiG provincial de TRES BANDES, amb la 
participació dels millors jugadors de la província.
organitza: Club de Billar Punt d’Atac.

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 dos quarts de vuit del vespre,  
a la plaça Mossèn Joaquim Boronat, 
ballada de SARDANES, amb la Cobla Maricel.

A dos quarts de nou del vespre, al pati del Castell,
presentació del cONTE “EL SEcRET DE 
L’ENxANETA”, amb text d’en Gerard Recasens i 
il·lustracions d’Àngel Sauret. Narració del conte a 
càrrec d’Imma Pujol, amb acompanyament musical 
d’en guillem Anguera.
organitza: Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

A les onze de la nit,  
a la plaça Mossèn Joaquim Boronat,
BALL, amb el duet A Tempo.

30

A les sis de la tarda,
batalla de Mc’S (cultura urbana).

A les vuit del vespre,
cONcERT dels Grallers dels Nois de la Torre.

A un quart de deu de la nit,
DANSA: 3 points.

A les deu de la nit,
iii cONcURS MUSicAL amb els grups,  
Vadó (cantautor), Nemisis (grunge) i  
Rera guarda (ska/punk/reggae).

A la una de la matinada,
cONcERT a càrrec de Fetitxe 13 (rap).

A dos quarts de dues de la matinada, 
cONcERT a càrrec de SFDK (rap/hip hop de SvLL).

A les tres de la matinada, 
DJ’S. Dj Leela (hits 70’s/90’s)  
vs Dj Purple child (hip hop/reggae/funk/clàssics). 
organitza: Coordinadora de Barrakes.  
Més informació: http://facebook.com/torredem.barraques.
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BARRAkES

A l’aparcament 

Mañé i Flaquer

LA GOSSA SORDA

LA pASTORETA
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A les set de la tarda, 
cONTA cONTES, a càrrec de La Pastoreta.

A les vuit del vespre, 
MAG GENiS.

A les nou del vespre, 
TEATRE: EL JARDí pOèTic DE LES DELíciES, 
a càrrec de Jana, José Antonio i Vivian.

A les deu de la nit, 
iii cONcURS MUSicAL, amb els grups Rar (rock), 
IvorY (blues rock 70’s), Lager (hard rock).

A dos quarts de dues de la matinada, 
cONcERT amb la Gossa Sorda  
(rock/reggae/ska de vLC).

A les tres de la matinada, 
DJ’S. Dj Karkinyoli (música de festa major)  
vs Dj Rude girl (ska/punk). 
organitza: Coordinadora de Barrakes.
Més informació: http://facebook.com/torredem.barraques
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QUiQUE GOMEz &  
LUcA GiORDANO BAND

DiUMENGE
D’AgoST
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.

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 deu del matí, al local 1 del Casal Municipal,
TORNEiG provincial de TRES BANDES amb la 
participació dels millors jugadors de la província.
organitza: Club de Billar Punt d’Atac.

A dos quarts d’onze del matí,  
a la sala noble del Patronat Antoni Roig,

tradicional LLiURAMENT DE DOTS.

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 cinc de la tarda,  
a la plaça del Castell,
vII Trobada de BALL cOUNTRy.  
Classes obertes a tothom.
organitza: Associació Country la Torre.

A les sis de la tarda, carrer del Forn, 
BiNGO pOpULAR del Ball de Diables.  
vine a jugar al bingo amb desenes de premis 
dels comerços de Torredembarra.
organitza: Ball de Diables de Torredembarra .

A les set de la tarda, a la plaça de la Vila,
SiMULTÀNiA D’EScAcS amb un gran mestre.
organitza: Club d’Escacs Torredembarra.

A dos quarts de nou del vespre,  
al Bluegrass bar La Traviesa,
FESTivAL BLUES’N’ROLL, amb Quique Gomez & 
Luca Giordano Band i Acustic Baguette.
organitza: Associació Cultural La Traviesa.
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ciA. pASSABARRET

DiLLUNS 
DE SETEMBRE 
A les set de la tarda,  
a la plaça Mossèn Joaquim Boronat,
actuació de ciRc, amb l’espectacle Tandarica Circus,  
a càrrec de la cia. Passabarret.
Patrocina: Càmping la Noria.

A les vuit del vespre, al bar Auca Taverna, 
presentació del QUADERN “MúSiQUES DE 
LA FESTA MAJOR DE SANTA ROSALiA DE 
TORREDEMBARRA”.
organitza: grallers de la Torre.

A dos quarts de nou del vespre, al pati del Castell,
presentació de les NOvES cASAQUES 
del Ball de Diables Infantil.
organitza: Ball de Diables de Torredembarra.
Patrocina: Diputació de Tarragona.

1
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DiMARTS     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.
Els gegants de la vila es despertaran i faran una cercavila 
des del Castell fins a les dependències de la Fundació Pere 
Badia. Anima’t a acompanyar-los!

A dos quarts d’una de la matinada,  
a la plaça de la Vila,
BALL DE GRALLES a càrrec dels grups 
Ganxets de Reus i Grallers de la Torre.
organitza: grallers de la Torre.

2
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DiMEcRES           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 Mossèn 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 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 l’aparcament Mañé i Flaquer,
cONcERT JOvE amb l’Orquestra Girasol.

3
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DiJOUS   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, 
Clau de Mar, 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 un quart d’onze del matí, des de l’Ajuntament  
fins a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol, 
ENTRADA A OFici. La corporació municipal  
sortirà de l’Ajuntament precedida de l’Àliga.

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.

A les onze del matí, 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.

4
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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.

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 dos quarts de vuit del vespre, al camp de  
gespa artificial de la Zona Esportiva Municipal,
pARTiT DE FUTBOL de Festa Major:  
UDT – Nàstic de Tarragona (amistós).
organitza: Unió Deportiva Torredembarra.

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 l’entorn de la plaça del Castell,
cASTELL DE FOcS ARTiFiciALS 
a càrrec de Pirotècnia Igual.

4
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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!

DivENDRES    Sant Adrià 
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.

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.

5
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MúSicS quE ACoMPANyEN EL 
SEGUici pOpULAR iNFANTiL
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AcTUAciONS 

DE FOc!

REcOMANAciONS 

DE SEGURETAT

 Mantingueu portes i finestres tancades, persianes 
abaixades, aparadors i vidres protegits i 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 
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-se de les espurnes i detonacions dels 
productes pirotècnics.

 Seguiu les indicacions de l’organització.

US 
REcOMANEM EL cONSUM MODERAT i RESpONSABLE DE BEGUDES ALcOhòLiQUES

DESpRéS DE SANTA RoSALIA

DiSSABTE  
DE SETEMBRE
A dos quarts de dotze de la nit,  
des de la plaça Mossèn Joaquim Boronat,
cORREBARS amb la xaranga La Farola i 
festa fins ben entrada la matinada.
Per a més informació dels bars col·laboradors i 
de la venda de tiquets, al facebook i a www.ballspopulars.org. 
organitza: Agrupació de Balls Populars de Torredembarra.

DiUMENGE  
DE SETEMBRE
A les deu del matí, al carrer Pere Badia,
cURSA cicLiSTA de Festa Major 
organitza: Unió Ciclista Torredembarra.

DiUMENGE  
DE SETEMBRE
A les onze del matí, davant l’església de Baix a Mar,
desafiament de LLAGUT cATALÀ Santa Rosalia 
(Vilanova, Calafell i Torredembarra).
organitza: Associació de Rem vogadors de Baix a Mar.

7
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ToTA LA INFoRMACIÓ DE LA 
FESTA MAJoR AL TEU MÒBIL
escanejant aquest codi qr

 #fmtdb
 facebook.com/torredembarra.patronatcultura

a    pARc DEL cAL LLOvET 

b  
  pLAÇA i pATi DEL cASTELL /  

SALA DE pLENS DE L’AJUNTAMENT

C    ApARcAMENT MAÑé i FLAQUER

d    cASAL MUNicipAL

E    pATRONAT ANTONi ROiG

f    ESGLéSiA DE  
SANT pERE ApòSTOL

G    pLAÇA DE L’EScORxADOR

H    cAp

i    iNFORMAció i TURiSME

J    BOTiGA DE LA FESTA MAJOR

p   ApARcAMENTS

p    pOLiciA

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

Patrocinadors:

Regidoria de Cultura

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

Tel. 977 643 888
cultura@torredembarra.cat

www.torredembarra.cat

Agraïments

Comissió de Festa Major, Comissió de Protocol, Regidoria de 
governació i voluntaris de Protecció Civil, Regidoria de Serveis i 

Brigada de muntatge i ona La Torre.

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. 5 - Jeroni Rañé: grups p.6 i 8
David Morlà: músics p. 7 - Pere Papiol: contacones p. 8 

Martí Mercadé: 5è aniversari p. 8 
Ferran Aguilar: músics p. 19

Anna F. - Aj. Torredembarra: resta d’imatges.


