
PARTICIPA I ACONSEGUEIX   FANTÀSTICS REGALS!

DE L'1 DE MARÇ AL 15 D'OCTUBRE DE 2022

PER TORREDEMBARRA



Com funciona?

Redescobreix Torredembarra resolent aquests 
40 reptes i guanya fantàstics regals

Es tracta d’una activitat lúdica en la qual els infants i les famílies desco-
breixen plegats detalls de la cultura, la geografia i la història del poble. 
Consisteix a superar un màxim de 40 reptes. 

Per validar els diferents reptes estamparem un segell a les activitats 
organitzades per la Regidoria de Turisme i, per a la resta de proves, caldrà 
respondre preguntes, mostrar una fotografia o presentar una manuali-
tat a l’Oficina de Turisme de l’1 de març al 15 d’octubre.

10 reptes  -  Una ampolla d’aigua o una tassa de Torredembarra

20 reptes  -  Conte infantil “Amb olor de romaní pels camins de 

Torredembarra” (versió en català o castellà)

30 reptes  -  Joc “Tres en ratlla” o  

Trencaclosques de Torredembarra 

40 reptes  -  Motxilla + Conte infantil + Tovallola de Torredembarra

Com entregar el llibret: Cal presentar-lo físicament a l’Oficina de 

Turisme, amb la fitxa que trobareu al final emplenada i amb els rep-

tes que cada infant hagi resolt. Podeu consultar els nostres horaris al 

telèfon 977 644 580.

Segons el nombre de proves superades,  

us entregarem els següents premis a l’Oficina de Turisme:

PREMIS

Al costat de cada 
repte, trobaràs una 

d’aquestes 5 icones: 

Cal tenir en compte:

• Podrà participar qualsevol família amb infants menors  
de 13 anys. Tan sols acceptarem un llibret de reptes per infant.

• Alguna prova pot requerir material. El podeu 
sol·licitar a l’Oficina de Turisme.

• Fixeu-vos que algunes proves tan sols es poden 
validar en algunes dates o mesos concrets.

• Els premis no són acumulatius. Cada infant pot participar 
una única vegada i optar tan sols a un premi, és a dir, 
obsequis per a 10, per a 20, per a 30 o per a 40 reptes.

• Els llibrets s’acceptaran fins al dia 15 octubre de 2022 (inclòs).

Podràs guanyar fantàstics premis!

Consulta totes les bases 

escanejant el codi QR!

La càmera indica que has  

de fer-te una fotografia i 

ensenyar-la quan entreguis 

els teus reptes. 

Quan facis  l’activitat, 

el personal de Turisme 

t’estamparà un segell.

Als reptes on trobis un 

pinzell, hauràs de fer un 

dibuix a l’espai reservat.

Quan trobis aquesta 

icona, escriu la resposta 

al mateix llibret.

Alguns reptes els hauràs 

de superar creant una 

manualitat. Recorda que 

també l’has de portar a 

l’Oficina de Turisme!



A finals del segle XIX i principis del segle XX, en molts pobles costaners 
es va produir el fenomen “indià”. Els indians eren aventurers i comer-
ciants que van marxar a Amèrica a la recerca de noves oportunitats. 
Alguns van tenir sort i van tornar a casa amb grans fortunes, que els van 
servir per construir majestuosos edificis d’estil colonial i fer donacions 
al seu poble. Sabies que l’indià torrenc Antoni Roig va fer construir la 
primera escola gratuïta per a nens i nenes de la vila? 

Troba aquest edifici i indica’n l’any de construcció. 
Si en tens l’oportunitat, apunta’t a les visites teatralitzades i 
descobriràs la bellesa de la seva Sala Noble. 

En quin lloc del poble es troba 
aquest mosaic? Sabries dir com 
s’anomena aquest símbol? 

Escriu aquí la teva resposta:

Col·loca correctament en el 
dibuix els noms dels vents.

Conta la llegenda que existeix un passadís 
subterrani secret que va des del castell 

dels Icart fins a la Roca Foradada, on 
s’amaga la Virgília, el drac marí de la vila.  

Comencem l’aventura!

Escriu aquí la teva resposta:

1

3

2
4Troba cinc barrets de 

Torredembarra amagats en els 
aparadors dels establiments de l’eix comercial.

 Fes-te una fotografia a l’entrada 
 de la Roca Foradada i ves amb 

compte... no despertis la bèstia!

Escriu aquí el nom dels 5 establiments on has trobat els barrets:

1

2

3

4

5

Quan arriba l’estiu, no hi ha res 
millor que posar-se un barret 
per protegir-se del sol.
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Escriu aquí la teva resposta:

A la meva 

època ja hi era!

5

6

7

8

A Torredembarra hi 
ha molts aparadors, 
però pocs de tan 
petits com aquest.  

A quin comerç 
correspon? 

Saps quin forn 
centenari va ser 
fundat el 1918 i té la 
quarta generació de la 
família al capdavant?

Fa unes dècades es 
cultivaven moltes hectàrees 
de vinya. Aquesta bota la podeu 
trobar en un establiment que està 
obert des dels anys seixanta.   

Quin és?

Escriu aquí la teva resposta:

A Torredembarra hi ha un 
establiment familiar amb molta 
tradició. Aquest establiment 
ja existia el 1820  i en els seus 
inicis fou una “casa de postes” 
on les diligències podien canviar 
els cavalls. També oferia el servei  de 
menjar i dormir, tal com ho fa 
en l’actualitat.   

Sabries dir de quin 
establiment es tracta?

Escriu aquí la teva resposta:
Escriu aquí la teva resposta:

Antoni Roig i Copons (1817-1885)
Indià torrenc fundador del Patronat Antoni Roig
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Fa poc, l’Ajuntament de Torredembarra ha editat 
un conte infantil sobre la vila que porta per títol 

“Amb olor de romaní pels camins de Torredembarra”, 
de l’autora i il·lustradora torrenca Rosalia Ciuró. 

A través d’aquest llibre acompanyareu l’Heura, el Nil i el seu 
grup d’amics a fer un viatge als orígens de Torredembarra. 
L’àvia Palmira, que és l’àvia de l’Heura, els proposa un petit joc a 
través del qual han de trobar plantes autòctones a la vegada que 
descobreixen la història de la vila. Aquest llibre el podeu trobar a 
la Biblioteca i també el podeu adquirir a l’Oficina de Turisme (6 €).

Fes dues de les cinc manualitats proposades 
al llibre “Amb olor de romaní pels camins de 
Torredembarra” i porta-les a l’Oficina de Turisme.

9

10

11

Seguint el llibre “Amb olor de romaní pels 
camins de Torredembarra”, troba tres 
de les plantes que s’hi esmenten, asseca-
les i porta-les a l’Oficina de Turisme. 

Sant Antoni es representa com un ancià 
amb barba que porta roba de sac i caput-
xa, una campana, un porquet, un bàcul 
amb forma de tau i el foc sagrat. Se’l 
considera patró dels animals, dels pa-
gesos i dels traginers. En un carreró 
del nucli antic, podem trobar un petit 
santuari dedicat a aquest sant.  

Com es diu aquest carreró?

12

Si t’hi fixes, als Muntanyans estem envoltats de 
moltes espècies diferents d’aus de totes mides. 
Són, però, molt bellugadisses i el repte és po-
der-les fotografiar. 

Fotografia almenys tres ocells diferents.  
Ves amb compte, no els espantis! 
Respecta les normes de l’espai.

Escriu aquí la resposta:
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Sabies que el Far de Torredembarra 
va ser l’últim far construït a 

l’Estat espanyol el segle XX? 

Fes una visita al Far de 
Torredembarra. Hauràs superat el 

repte quan pugis els 189 esglaons i 
arribis al mirador interior, des d’on 

podràs contemplar les magnífiques 
vistes de la Costa Daurada.

Ara seràs explorador. Si t’hi 
fixes, pels camins rurals 
de Torredembarra trobaràs 
casetes o refugis de pastor fets 
amb parets de pedra seca. 

Hauràs de localitzar-ne  
tres de diferents i  
fer-t’hi una fotografia. 

Són nombrosos els regals i petits tresors que ens 
ofereix el fons marí de la platja. Si hi mires bé, vora 

el mar trobaràs pedres i petxines precioses! 

Amb elles i una mica d’imaginació 
podràs fer manualitats ben boniques! 
Porta’ns i ensenya’ns la teva creació. 

1513

14
16

Segell

Els dies previs al 14 de juliol 
(Festa del Quadre de Santa  
Rosalia) i al 4 de setembre 
(Festa Major de Santa Rosalia),  
el Seguici Popular omple 
de festa els carrers de la 
vila. Els Nans són els més 
entremaliats del Seguici! 

Intenta 
fer-te una 
fotografia 
amb ells!
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La Regidoria de Turisme 
organitza diferents 
activitats al llarg de 
l’any: Festival de Màgia, 

Diverteix-te en família, visites guiades, 
Festival de Circ, Cinema a la fresca... 

Assisteix a alguna de les activitats 
que organitzem i et posarem un 
segell. T’ho passaràs d’allò més bé!

La sorra fina i 
daurada de les platges 

de Torredembarra és ideal per 
modelar i fer escultures increïbles! 

Amb les teves mans o ajudant-te 
amb estris de platja, fes un castell de 

sorra i decora’l amb pedres, petxines, 
plomes... perquè quedi encara més bonic! 

Fes una foto de la teva obra d’art!

El teu instint rastrejador et portarà 
a descobrir signes que deixen els 
animals al seu pas: una petjada a la 
sorra, unes plomes per la platja... 

Busca i identifica tres tipus 
d’animals a partir dels seus rastres.

Escriu de quin animal creus que són  
els rastres que has vist i on els has trobat:

1

2

3

Obre bé els ulls per 
trobar a la platja una 
ploma d’ocell.  
Agafa-la i, amb una 
cinta, fes-te una ploma 
d’indi i porta-la a 
l’Oficina de Turisme.
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Segell

20
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Torredembarra no només té una excel·lent 
platja i un passat mariner, sinó que també 
hi podem trobar paisatges rurals envoltats 
de camps de conreus mediterranis, testimo-
nis de l’important passat pagès de la vila. 

Fes una excursió (a peu o en bicicleta)  
per l’Itinerari del Molí, que transcorre  
pels camins rurals de Torredembarra. 

Sense adonar-te’n, hauràs fet 2,6 km envoltat 
d’esplèndids paisatges! Fes-te una fotografia 
i ensenya-la a l’Oficina de Turisme.

No hi ha millor sensació, a l’estiu, 
que sortir ben mullat del mar i 

entrar en contacte amb l’escalfor 
de la sorra i el seu agradable tacte. 
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Aconsegueix  

la Guia 

d’Itineraris a 

l’Oficina de 

Turisme!

Hi ha dies que el vent bufa ben fort a Torredem-
barra. Quan això succeeix, és el millor moment 
per fer ballar un estel a les àmplies platges de 
la vila. A l’Oficina de Turisme te’n deixarem un! 
Aconsegueix fer-lo volar ben alt! Ensenya’ns la 
teva foto a l’Oficina de Turisme.

Rodola per la sorra i 
quedaràs arrebossat 

com una croqueta!

23

14 15

Torredembarra ha estat 
durant molts anys una 

important vila marinera. 
Avui dia encara surten 

algunes barques de pesca 
que utilitzen arts tradicionals. 

Anomena tres estris de pesca:

1

2

3



Et descalçaràs i caminaràs 
vora el mar tot sentint 
el tacte de la sorra fina 
i l’aigua de les ones. 

Fes una foto i ensenya’ns 
les teves petjades.

L’escut de Torredembarra està format 
per dues torres, una senyera i una mà. 
Busca a les façanes del nucli antic i el 
trobaràs: n’hi ha un de ben gros! 

Indica on es troba l’escut. 
Quina mà hi ha representada? 
La dreta o l’esquerra?

Escriu aquí la teva resposta:

Per la Festa Major de Santa Rosalia, 
els Gegants es desperten d’un son 
profund a toc de campanetes que fan dringar  
els infants de la vila. Durant l’any dormen en 
un edifici molt emblemàtic de Torredembarra. 
Sabries trobar-los?  

Indica el lloc on descansen els 
Gegants. Quants Gegants hi has trobat? 
Escriu el nom de cadascun d’ells.

A les roques situades  
a l’entrada del port 
trobaràs vies per fer 
escalada. Fes-te una 
fotografia practicant 
aquest esport.
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Escriu aquí la resposta:
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La llegenda explica que, 
l’any 1640, Torredembarra 

va patir una epidèmia de pesta. 
Un pelegrí que passava per la 

vila va trucar a la porta d’una casa 
situada al nucli antic. La mestressa 

el va rebre, però li va dir que no el 
podia atendre perquè tenia tota la família 
malalta. Tot i això, li va donar un bocí de 
pa. En agraïment, el pelegrí li va indicar la 
solució a l’epidèmia: «Aneu a Tarragona, 
al carrer _____________________________;  
a les golfes del mercader ______________ 
_________________ trobareu un quadre de  
______________________________________.  
Porteu-lo a Torredembarra i la pesta 
s’acabarà.» Els torrencs van anar a 
buscar-lo, el van trobar i el van passejar 
per tota la vila, i la pesta va desaparèixer. 

Omple els espais que estan 
buits al text. Escriu en quin 
carrer està situada la casa 
on hi ha inscrita aquesta 
llegenda. Saps com anomenem 
aquesta casa els torrencs?

Escriu aquí la resposta:

L’any 1890 es va construir a Baix a Mar l’edifici salvavides 
que servia per assistir nàufrags i banyistes en perill. 

Actualment no es conserva cap resta d’aquest 
edifici, però n’hi ha una petita reproducció 
a la platja. Troba-la i dibuixa-la.

Com a bon poble mariner 
que s’ho valgui, fa anys 
Torredembarra disposava 
al bell mig del poble d’una 
gran peixateria. La pots 
veure en aquesta foto. 

Avui dia, aquest espai 
segueix pràcticament 
intacte. Sabries 
trobar-lo? Com es 
diu el carrer on 
està situat?

Escriu aquí la resposta:

L’origen de Torredembarra 
és medieval. El primer 
castell de la vila va ser 
construït al segle XI i no 
és el castell que la majoria 
s’imagina... A sobre d’aquest 
se’n va construir un de nou 
al segle XV-XVI, que va 
ser restaurat al segle XX. 

Sabries localitzar 
on es troba, doncs, 
l’origen del poble i 
el seu castell? Saps 
com s’anomena?

Escriu aquí la resposta:
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Foto cedida per Albert Vilaseca

Fes aquí el teu dibuix
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Abans de l’escultura Alfa i Omega, 
al mateix lloc hi havia una altra 
estructura que va jugar un paper 
molt important en la vida dels 
pescadors de Baix a Mar. 

Sabries dir com 
s’anomenava aquesta 
estructura? Quina forma 
tenia? Fes-ne un dibuix.

Escriu aquí la teva resposta:

Aquest dibuix es troba 
a la façana d’un emble-
màtic edifici situat a Baix 
a Mar on els pescadors 
compraven comestibles i 

estris de pesca. També s’utilitzava com a cafè, 
biblioteca i sala de reunions. 

Sabries trobar-lo? Podries dir 
com s’anomena aquest edifici?

Escriu aquí la teva resposta:

Al barri de Baix a Mar es tro-
ba actualment la Biblioplatja. 
Però aquest edifici havia 
tingut abans una altra funció. 

Sabries dir quina?
Escriu aquí la teva resposta:

Els Ranxets són plats que han estat 
presents en la dieta dels torrencs 
durant moltíssimes generacions. Es 
feien amb ingredients i productes 
bàsics del mar i el camp, que tothom 
tenia a l’abast a casa seva: alls, to-
màquets, fruits secs, oli, vi, verdures i 
peixos de temporada. A la Biblioteca 
i a l’Oficina de Turisme podeu trobar 
el llibre de receptes “Ranxets, la 
cuina a Torredembarra”.

El repte consisteix a cuinar 
un dels plats que es recullen 
en el llibre. Quin plat has 
cuinat? Fes-ne una fotografia.
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Escriu aquí la teva resposta:
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Les platges de Torredembarra 
són ideals per practicar diferents 
esports de sorra com el tenis, el 
vòlei i el futbol platja... La platja de 
la Paella i la platja de Baix a Mar 
disposen de diverses instal·lacions 
on podeu gaudir d’aquests esports. 

Fes-te una fotografia 
practicant dos esports 
de sorra diferents.

Explica’ns què li falta a Torredembarra 
per acabar de ser un poble màgic! 
Fes una breu explicació de 4 línies 
(activitats, instal·lacions...). 

Escriu aquí el text:

Escriu aquí el text:

Ens agradaria molt saber com has  
aconseguit resoldre els reptes de la gimcana. 

Explica’ns breument com ha 
estat la teva experiència i 
què opines de l’activitat.

Hi ha molts llocs, 
paisatges i racons 
de la vila que 
ens agraden. I a tu? 

Fes un dibuix del 
teu lloc preferit de 
Torredembarra!
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Fes aquí el teu dibuix
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Nom i cognoms:

Data de naixement:

Telèfon:

Municipi:

Adreça electrònica:

Omple aquesta fitxa amb les teves dades i presenta-la físicament, 

juntament amb els reptes aconseguits, a l’Oficina de Turisme. 

Pots consultar els nostres horaris al telèfon 977 644 580.

En compliment de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 3/2018 de 5 de desembre), 

posem en el vostre coneixement que les vostres dades formen part d’un fitxer inscrit, responsabilitat de la 

Regidoria de Turisme. Les vostres dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i diligència. Si voleu 

exercir els vostres drets de rectificació o cancel·lació de les dades, podeu adreçar-vos al responsable del fitxer.

 


