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VISCA LES CIRERES, I VISCA LA PAGESIA !
Només que la meitat dels espectadors de la pel·lícula “Alcarràs” de la Carla Simón comencin a
consumir productes de proximitat, la pagesia catalana ja podria donar-se per satisfeta. Malauradament els nous hàbits de consum, especialment a partir de la pandèmia, han provocat que cada
cop hi hagi més gent amb unes rutines de compra que perjudiquen especialment al sector primari
de kilòmetre zero.
Després de dos anys sense poder celebrar la Festa de les Cireres en el seu format tradicional,
us presentem un programa molt semblant a l’edició del 2019. Hi ha algunes novetats pel que fa
als concursos de la Cirera d’Or i de Plata. Innovacions en la forma de triar les millors cireres de
Torrelles amb la voluntat, precisament, de reivindicar i revaloritzar el paper d’aquest producte i
de la tasca de totes les persones que hi dediquen hores si hores a fer-ne possible el seu consum.
Enguany la Festa de la Cirera tornarà a ser això, una festa. Un dia en que persones de totes les
edats i procedències, compartim els carrers d’una forma especial. Independentment d’on visquem
i d’on haguem nascut, tots els torrellencs i torrellenques gaudim aquests tres dies amb gran intensitat. Des de l’Ajuntament demanem disculpes per les molèsties que pot ocasionar al veïns i veïnes
del centre, i treballem per minimitzar-ne l’impacte. Però la festa, i més després de dos anys sense
poder-la celebrar, és un acte compartit que ens apropa els uns als altres, però també a una forma
de vida i una idea de poble que no volem que canviï.
Però si la Festa és important, encara ho son més les cireres. D’ocasions i activitats per gaudir del
nostre poble n’hi ha d’altres (com les festes majors de Sant Martí o Sant Pau, o la Setmana Jove, o
el Tascó-Rock i la Fira de la Cervesa, o la Setmana de la Gent Gran, etc...) però cap d’aquestes activitats ens lliga tan a la terra com la Festa de la Cirera. Aquesta celebració ens recorda la fragilitat
del nostre entorn i del nostre planeta, i com de complicat n’és aconseguir que aquesta meravellosa
delícia vermella ens arribi al paladar. No tenim cirers per casualitat, ni per art màgia, en tenim perquè centenars de persones han estat anys i anys cuidant els cirerers a les seves vinyes, i esperem
que ho puguin seguir fent molts més anys.
Així que gràcies pagesos i pageses passats, presents i futurs.
Visca la Festa de la Cirera! Visca les cireres! I sobretot, visca la pagesia!
Ignasi Llorente Briones
Alcalde de Torrelles de Llobregat

ZONA DE BARRAQUES
3, 4 i 5 de juny / Cal Joc

DESTACATS

Com ja és tradició l’associació Èxit [sortida
d’emergència], juntament amb entitats i associacions locals, tornen a organitzar activitats a
la Zona de Barraques. Acollirà un escenari on
permanentment s’oferiran activitats, espectacles
i concursos per a tot el públic i pensats per complementar la Festa de la Cirera amb l’ambient de
Festa Major. A Les Barraques també tindreu parades d’entitats per picar i beure.

MÚSICA EN DIRECTE AMB LA GOLDEN BEAT
I ELS DALTON BANG
Dissabte 4 de juny, a les 23h / Cal Joc
Torna la música i el ball per la Festa de la Cirera.
La Golden Beat, amb les seves versions Disco,
Pop i Funk però també amb els hits més actuals.
I els Dalton Bang amb bona música que va, des
dels temes dels anys 70, fins a la patxanga més
actual. Una nit de ballaruca per a celebrar el retorn de les Barraques!

HUMOR AMB UN TRIBUT A L’EUGENIO
Diumenge, 5 de juny, a les 18.30 h / Cal Joc
Quin show faria l’Eugenio si estigués avui entre nosaltres? Aquesta és la
reflexió que es va fer l’Àngel Miralles, el que durant anys ha estat l’imitador
oficial del lacònic humorista i que l’ha portat a concebre aquest espectacle.
La precisa imitació de Miralles, que va impressionar fins i tot a la pròpia
família del mestre, entusiasma el públic per l’increïble semblança del seu
gest i la seva veu. Durant una hora, se succeeixen els acudits amb les famoses pauses marca de la casa, ajudat tan sols del seu fidel tamboret,
d’una cigarreta i el seu inseparable vodka amb taronja. Creurem veure de
nou al gran Eugenio amb un repertori actualitzat que sens dubte provocarà un torrent de rialles.

PROGRAMA
D’ACTES
Divendres 3 de juny
17.30 – 19 h | Zona Barraques
TOCS AMB PILOTA

Organitza: Unió Esportiva Torrelles

19 – 20 h | Zona Barraques
EXHIBICIÓ DE DEFENSA PERSONAL
FEMENINA
Organitza: Taekwondo Torrelles Club

21 – 21.30h | Zona Barraques
SOPAR DE CARRETERS
Sopar de carreters. Sopar popular on cadascú es
fa el seu propi plat a la brasa i on es disposa de
taules i cadires per fer-ne un espai acollidor. Es
disposa d’opció vegana. Venda de tiquets amb
antelació a la botiga Nins i Nines (C. Major, 28)
fins divendres al matí i a la barraca de l’Esplai durant l’horari de barraques. Preu: 4,5 €. Organitza:
Centre d’Esplai Arc de Sant Martí
Organitza: Centre d’Esplai Arc de Sant Martí

23h – 4 h | Zona Barraques
DISCOTECA AMB DJ’S LOCALS

Gaudeix d’una nit amb música i animació per
tots els públics.
Organitza: Associació Èxit [sortida d’emergència]

20 h | Terrat del campanar
GALEJADA DE TRABUCS. TRET
D’INICI DE LA FESTA DE LA CIRERA.
Organitza: Carrasquets de Torrelles

20.30 h | C. Major (cantonada amb el c.
Santiago Rusiñol) fins al parc de Can Sostres
CORREFOC INFANTIL AMB ELS
KABRITS DE PALLEJÀ I ELS DIABLES
DE TORRELLES
Organitza: Diables de Torrelles

DISSABTE 4 DE JUNY
8.30h | Plaça de l’Ajuntament
PASSEJADA PELS CAMPS DE CIRERERS
La passejada passa per corriols i camins de
muntanya amb desnivells, per tant cal portar
calçat adequat. Durada aproximada: 2h 30 min.
Places limitades. Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia a: www.cetorrellenc.cat
Organitza: Centre Excursionista Torrellenc.

11h | Carrer Sant Pau
MOSTRA D’ARTS I OFICIS

Artesans i mestres artesans com el bufador de
vidre, el cisteller, el picapedrer, el ceramista o
l’il·lustrador, entre d’altres. Tots ells elaboraran
productes i/o objectes relacionats amb les cireres.

11.30 – 12.30h | Zona Barraques
CONCURS DE TRUITES
Nosaltres hi posem els fogonets i els ous, tu portes la paella i els ingredients addicionals. 2 consumicions gratuïtes per cada participant. Inscripcions a les 11h. Places limitades. La truita serà de
8 ous. Jurat popular. Premi pel guanyador.
Organitza: Colla de Diables de Torrelles

11 – 13.30h | Carrer Sant Pau
JOCS GEGANTS DE CARRER, ANTICS
JOCS DE FIRA I ANIMACIÓ AMB JOCS
POPULARS DE LA CIRERA

Una cinquantena de jocs de fusta basats en la
temàtica de les cireres i muntats a sobre taules
o a terra. Jocs que recorden aquells que jugaven els nostres pares i avis. Tothom hi pot participar: els nens aprenen a jugar amb el jocs tradicionals i els grans recorden la seva infantesa.

11 – 13.30h | Parc de Can Sostres
PARC INFANTIL DE TRÀNSIT
Circuit perquè els infants puguin circular tenint
en compte els senyals de trànsit, les prioritats
de pas i les distàncies de seguretat. Un parc infantil pensat perquè els més petits es familiaritzin amb les normes bàsiques de circulació i la
mobilitat segura. Recomanat a partir de 5 anys.
A càrrec de la Policia Local.

11.30h | Ateneu Torrellenc
RECEPCIÓ DE LA FESTA DE LA CIRERA
2022
11.30 h | Biblioteca Mpal. Pompeu Fabra
TALLER DE PREPARATS CASOLANS
PER CONTROLAR LES PLAGUES DE
L’HORT DE MANERA ECOLÒGICA
Caldrà portar un parell d’ampolles d’aigua buides (de 0,5 L) per emportar-se els preparats
que s’elaborin al taller.
Organitza: Biblioteca Municipal Pompeu Fabra

12h | C. Sant Pau
CORREAIGÜES
Corre, balla i refresca’t amb els diables.
Organitza: Colla de Diables de Torrelles

13 – 14.30h | Zona Barraques
VERMUT

Fes obrir la gana tot gaudint d’un bon ambient.
Organitza: Zona de Barraques

16.30 – 20h | Carrer Sant Pau
JOCS GEGANTS DE CARRER, ANTICS
JOCS DE FIRA I ANIMACIÓ AMB JOCS
POPULARS DE LA CIRERA

16.30h | Terrassa de l’Ateneu
Torrellenc
MARATÓ DE COMBOS
Amb les actuacions de: H.L.M (hope rock), Black
Scorpions (twenty rock-agers), The Blue Cherries (cirera blues), Hot Rebel (oldies beat-tones)
i Stickers Teen (kid rhythm)
Org: Espai Musical Tempo de l’Ateneu Torrellenc

Una cinquantena de jocs de fusta basats en la
temàtica de les cireres i muntats a sobre taules
o a terra. Jocs que recorden aquells que jugaven els nostres pares i avis. Tothom hi pot participar: els nens aprenen a jugar amb el jocs tradicionals i els grans recorden la seva infantesa.

17 h | Zona de Barraques
GIMCANA DE LA CIRERA

16.30 – 20h | Parc de Can Sostres

Aconsegueix superar tots els passos necessaris
en la producció de cireres i aconsegueix trobar un
tresor amaga’t en el cor de la Festa. Vine amb la
teva família i amics, i gaudiu tots plegats de les proves refrescants que us trobareu al llarg del camí.
Organitza: Centre d’Esplai Arc de Sant Martí

PARC INFANTIL DE TRÀNSIT
Circuit perquè els infants puguin circular tenint
en compte els senyals de trànsit, les prioritats
de pas i les distàncies de seguretat. Un parc infantil pensat perquè els més petits es familiaritzin amb les normes bàsiques de circulació i la
mobilitat segura. Recomanat a partir de 5 anys.
A càrrec de la Policia Local.

17.30h | Zona Barraques
ANIMACIÓ INFANTIL: UN TREN
DE CANÇONS

A càrrec de Jordi Tonietti i Cia. Arriba amb molt
de ritme, un tren ple de cançons. Qualsevol excusa és bona per festejar una estona!

23h – 1.30h | Zona Barraques
CONCERT AMB LA GOLDEN BEAT

21h | Carrer Sant Pau
SOPAR QUINA BARRA TENIM ELS DE
TORRELLES!
Organitza: grup de Blancs del Centre d’Esplai
Arc de Sant Martí

Les Autoritats Sanitàries adverteixen que
aquest concert pot ser perjudicial per als teus
malucs! Les seves versions Disco, Pop i Funk
servides al lluent i encerat dance floor que et
proposen als seus concerts, t’obriran la camisa,
t’esbullaran el cabell i cada 4 compassos et faran assenyalar la lluna com el mític Tony Manero a Saturday Night Fever. Disposats a donar-ho
tot, estem convençuts que t’ho passaràs tan bé
com ells sobre l’escenari, i és que veure’ls brillar
i vibrar amb el públic sense pausa és la millor
demostració de la infal·libilitat de la seva fórmula. Welcome to the Golden Republic!

2h – 5h | Zona Barraques
CONCERT AMB ELS DALTON BANG

22 h | Carrer Major (cantonada amb c.
Els Dalton Bang són una colla de músics amb
Can Coll) fins al parc de Can Sostres
un únic objectiu, assaltar des de les ciutats més
CORREFOC
Amb els Dimonis de Pallejà i els Diables de Torrelles.
Organitza: Diables de Torrelles

grans, fins les places més petites de qualsevol
indret, per vestir-les d’una absoluta festa sense
precedents. Us espera una nit plena de balls,
gresca, i sobretot, de bona música que va, des
dels hits dels anys 70, fins a la patxanga més actual. Els Dalton només esperen que us deixeu
assaltar, ells s’encarreguen de la resta!

12 h | Parc de Can Sostres

Diumenge 5 de juny
10h | Carrer Sant Pau
MOSTRA D’ARTS I OFICIS
Artesans i mestres artesans com el bufador de
vidre, el picapedrer, el cisteller, el ceramista, o
el decorador i pintor, entre d’altres. Tots ells
elaboraran productes i/o objectes relacionats
amb les cireres.

10h | Església de Sant Martí de
Torrelles

FESTA DE L’ESCUMA
Amb Marc Oriol. Un espectacle d´animació amb
escuma, aigua i música per tots els públics. Un
guió dirigit amb histories remullades i una gran
participació de petits i grans. Gelats i pentinats,
pluges i ensabonades, la mànega boja, la nevada del 62 i l’escuma de quatre colors.

14h | Zona Barraques

CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA

PAELLA POPULAR

Organitza: Parròquia de Sant Martí

Venda de tiquets a Nins i Nines del 24 de maig
al 3 de juny (tiquets limitats). Preu: 5 € (anticipat) i 6 € (al moment).
Organitza: Centre d’Esplai Arc de Sant Martí

11.30h | Plaça de l’Església
BALLADA DE SARDANES
Amb la Cobla Mediterrània. La Mediterrània es
distingeix per incorporar al seu repertori adaptacions d’obres del Renaixement, petites peces
de música clàssica i, fins i tot, arranjaments de
clàssics contemporanis.

11 – 13.30h | Carrer Sant Pau

18h | Zona Barraques
ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT
DE PREMIS
18.30h| Zona Barraques
ESPECTACLE D’HUMOR: TRIBUT AL GENI
Tots coneixem a l’Eugenio. El seu particular

JOCS GEGANTS DE CARRER, ANTICS llenguatge còmic, el seu inconfusible estil, els
JOCS DE FIRA I ANIMACIÓ AMB JOCS silencis, el fum al seu voltant han transcendit
POPULARS DE LA CIRERA.
generacions i segueixen sorprenent avui en dia
Una cinquantena de jocs de fusta basats en la
temàtica de les cireres i muntats a sobre taules
o a terra. Jocs que recorden aquells que jugaven els nostres pares i avis. Tothom hi pot participar: els nens aprenen a jugar amb el jocs tradicionals i els grans recorden la seva infantesa

fent-nos cargolar de riure. Un humor elegant,
intel·ligent, sorprenent i per a tots els públics,
sense ofenses, pura imaginació desbordant.
Aquest espectacle recorda, homenatja i prossegueix el gran llegat que ens va deixar el geni,
una tempesta d’acudits hilarants.

RUTA
GASTRONÒMICA
Restaurant
Cirelles
C. de la Plana, 14
T. 936 89 08 68

Restaurant
La Lloca
Can Balasch, s/n
T. 670 440 829

Mr Cock
Pl. Sant Martí, 1
T. 93 689 18 13

L’arrostisseria
Pl. Sant Martí, 4
T. 93 730 52 52

Bar El Cap
Quadrat
C. Major, 32
T. 93 689 10 81

• Amanida de barreja d’enciams, salmó marinat amb suc de cireres,
cogombre, poma, tomàquet, ou dur amb vinagreta de
Philadelphia al anet
• Amanida de burrata, tomàquet, barreja d’enciams i pesto de cirera
• Cirera de foie micuit amb terra de “kikos”
• Cors de carxofa confitats amb romesco de cirera i pernil ibèric
• Tartar de tonyina vermella, cirera i advocat amb salsa japonesa
• Llom de bacallà amb romesco i mel de cirera
• Magret d’ànec amb salsa teriyaki de cirera
• Onglet de vedella a la planxa amb reducció de cirera
• Pastis “Selva negra”
• Copa mascarpone amb cirera
• Caneló de bolets, beixamel trufada i cruixent de cireres
• Crema de tomàquet mallorquí, cireres y gelat de formatge de cabra
• Llaminera de filet sobre confit de cireres i cremós de patata
• Suprema de llobarro amb marinera i toc de cirera
• Pastís de xocolata blanc, cireres i galeta de canyella
• Cireres de Torrelles
• Begudes i cafés
• Cuixes de Pollastre
Farcides amb
Cireres i Gambes

• Gaspatxo de
cirera de Torrelles
de Llobregat

• Còctel amb cirera

Menú especial Festa de la
Cirera
Bar Sant
Marti
Pl. Sant Martí, 3
T. 93 689 11 46

El Xiri
C. Enric Teira
T. 93 760 98 37

Restaurant
Can Balasch
de Baix
Can Balasch de
Baix, s/n
T. 93 689 08 51

Primers plats
• Amanida de bacallà esqueixat, cirerols, crostons i vinagreta de
cirera.
• Salmorejo amb virutes de pernil ibèric, ou dur i un toc d’oli de cirera.
• Canelons de carn amb beixamel i gratinats amb formatge parmesà.
Segons plats
• Galta de porc amb salsa de vi, xocolata i cirera.
• Cuixa de pollastre rostida amb prunes, pinyons i cireres.
• Calamarcets amb ceba confitada i mermelada de cirera.
Postres
• Brownie de xocolata i cirera.
• Crema de yogurt amb melmelada de cirera.
• Cireres de Torrelles.
• Cireres de foie curat a la sal amb torradetes, enciam i vinagreta
de cirera.
• Patates braves amb salsa brava de cirera o allioli de cirera.
• Aletes de pollastre cruixents amb salsa barbacoa de cirera.
• Torradetes de brandada de bacallà amb melmelada de cirera,
ceba cruixent i olivada.
• “Morcilla” en tempura amb allioli de cirera.
• Cruixents de nachos farcits de formatge, acompanyats d’enciams
i amanits amb reducció de vinagre balsàmic de cireres de vi Sirot.
• Tots els nostres Frankfurt, bratswurt, cervela, pikanswurt i
mexicowurst amb “ketchup” de cirera.
• Totes les nostres Hamburgueses, tant la Sant Pau, Can Riera, Puig
Vicenç, etc. Van servides amb la nostra salsa burguer de cirera.
• No deixeu de tastar les nostres postres amb cireres.

• Gaspatxo de cireres amb anxova
• Tartar de bacallà esqueixat amb vinagreta
de cirera
• Amanida d’enciams amb burrata i cireres
• Bacallà gratinat amb all i oli de cirera
• Magret d’ànec amb salsa de cireres
• Botifarra amb salsa melmelada de cireres

Restaurant
Cal Joan
Raval Torrelletes,
1 bis
T. 93 689 03 61

Primers
• Amanida amb formatge de cabra i vinagreta de cireres. • Escalivada amb formatge de cabra i vinagreta de cireres.
Segons
• Bacallà amb all i oli de cirera gratinat.
• Peus de porc a la brasa amb all i oli de cireres.
• Cuixa d’ànec rostit amb melmelada de cireres.
Postres
• Mató amb melmelada de cireres.
• Gelat de vainilla amb melmelada de cireres.
• Cireres fresques.
• Pastis de formatge amb melmelada de cireres.

Bar
Restaurant
Al Punt

Primers
• Amanida de mongetes de Santa Pau amb bacallà esqueixat i
vinagreta de cirera
• Burrata amb reducció de vi negre de cirera, ratlladura de
tomàquet, oliva kalamata i alfàbrega

C. de Rafael
Casanova, 10
T. 936 89 26 61

Segons
• Tataki cruixent de salmó, alga nori i teriyaki de cirera
• Melós confitat amb vermut de cirera
Postres
• Crep de mascarpone i confitura de cireres
• Pastís de xocolata i cirera
El menú inclou: Primer, segon, postres o cafè, aigua i vi
*Disposem també d’un menú infantil

Nagreen
C. Major, 15
T. 930386456

Cal Cireuet
Pl. Can Roig s/n
T. 678 94 71 31

• Hamburguesa especial Festa de la Cirera
• Cheese Cake de cirera
• Cocktail amb cireres

• Salmorejo de cirera amb anxova i parmesà
• Hotdog de costella marinada amb
coleslaw i cirera encurtida
• Pasta de full amb tartar de salmó amb
vinagreta de cirera i mano
• Tartar de tomàquets amb mozzarella
fresca i vinagreta de cirera

A

LTRES
ACTIVITATS
L’ASSASSÍ DE LA CIRERA
Joc de rol vivencial i d’estratègia per tot el poble
que dura tot el cap de setmana de la Festa de
la Cirera. Consisteix en “matar” simbòlicament
una víctima, que prèviament s’haurà assignat,
mitjançant un adhesiu. L’objectiu és sobreviure. Inscripció gratuïta a través del WhatsApp
enviant el teu nom i cognoms, i el teu núm. de
mòbil al 617399969. Inscripcions del 25 al 30
de maig (hora límit: 18h).
Consulta les normes i més informació a la pàgina del Facebook ‘L’assassí de la Cirera’ i a
l’Instagram ‘CJ la Troka’. Organització i dubtes a
la barraca d’Èxit (Zona de Barraques).

PETITA HISTÒRIA DE TORRELLES
I PUJADA AL CAMPANAR DE
L’ESGLÉSIA
Visites guiades que consistiran en una explicació de la història de la parròquia, el fons documental, i l’antic temple romànic i l’actual neogòtic. D’aquest últim es farà un recorregut per
la història del seus 119 anys: a més de descriure els seus valors arquitectònics es veurà amb
detall els seus vitralls, que justament s’estan
començant a restaurar. Finalment, es podrà
pujar al campanar per gaudir de les seves magnífiques vistes.
Dissabte 4 de Juny: a les 12 h.
Diumenge 5 de Juny: a les 11 h.
Preu: taquilla inversa
Organitza: Parròquia de Sant Martí de Tours

EXPOSICIONS
Cap de setmana / Ateneu Torrellenc
EXPOSICIÓ DE LA CIRERA
Cirera de qualitat i exposició d’arts plàstiques
i visuals.
Col·labora: l’ARTefacte de l’Ateneu Torrellenc

EXPOSICIÓ DE CARTELLS

HORARI EXPOSICIONS ATENEU

ELS TALLERS DEL PLA DE LES BRUIXES

Dissabte
10h - 15h
16h - 20.30h

Org: Associació de dones Pla de les Bruixes

Diumenge
10h - 15h
16h - 18.30h

INFORMACIÓ
INTERÈS
PROHIBICIÓ D’APARCAMENT / DEL
31 DE MAIG (A PARTIR DE LES 8H) AL
8 DE JUNY (FINS LES 20H)
• Aparcament de Cal Joc

PROHIBICIÓ D’APARCAMENT / DEL 2
DE JUNY (A PARTIR DE LES 7H) AL 6
DE JUNY (FINS LES 14H)
• Plaça de l’Església

TALLS DE CARRERS I PROHIBICIÓ
D’APARCAMENT PEL CORREFOCS INFANTIL / 3 DE JUNY (DE LES 19 A LES
22.30H)
• Carrer Major (des de la cantonada amb el c.
Santiago Rusiñol fins a Joan Maragall), carrer
Joan Maragall, Torrent Roquetes, Joaquim Sostres, fins davant del parc de Can Sostres

TALLS DE CARRERS I PROHIBICIÓ
D’APARCAMENT PEL CORREFOCS / 4
DE JUNY (DE LES 20 A LES 23.30H)
• Carrer Major (des de la cantonada amb el c.
Can Coll fins a Joan Maragall), carrer Joan Maragall, Torrent Roquetes, Joaquim Sostres, fins
davant del parc de Can Sostres.

TALLS DE CARRERS I PROHIBICIÓ
D’APARCAMENT / DEL 3 DE JUNY (A
PARTIR DE LES 20H) AL 5 DE JUNY
(FINS LES 20H)
• C. Sant Pau
• C. Major (de la plaça de l’església a la
travessera amb C. Joan Maragall)
• C. de les Escoles
• Plaça Sant Martí
• Raval Padró (del Carreró de l’Església
a la Plaça de l’Ajuntament)
• Plaça de l’Ajuntament
• C. Joan Maragall
• C. Santa Caterina

ZONES D’APARCAMENT
HABILITADES / 4 I 5 DE JUNY
• Catalunya en Miniatura
• Solar de Can Balasch de Baix
• Zona de Can Coll
• Pàrquing del Mig Món (només veïns)
• Pàrquing del Torrent de Sant Martí
(només veïns)
• Zona de Can Roig

Durant la Festa de la Cirera només es permetrà circular pel casc urbà als veïns
que hi resideixin. Caldrà disposar de la respectiva autorització municipal.

PRECAUCIONS PEL CORREFOC

HORARI AUTOBÚS URBÀ ESPECIAL

No estacioneu el cotxe al pas del correfoc
No us apropeu al carretó dels petards
Porteu roba vella, de cotó i protegiu-vos el
cap i els cabells amb un barret
No porteu articles pirotècnics propis
Protegiu finestres i aparadors amb cartrons
Els menors han d’anar acompanyats d’un adult

Connecta l’aparcament de Catalunya en
Miniatura amb la Festa de la Cirera (C. Joaquim
Sostres: davant del parc).
Sortides cada 8 minuts aproximadament

Participar queda sota la responsabilitat
de cadascú.

Dissabte 4
10.00 - 20.00 h

Diumenge 5
10.00 - 14.30 h

RECOMANACIONS PER LA FESTA
DE L’ESCUMA

AUTOBÚS LLANÇADORA AMB
L’ESTACIÓ DE FGC

Cal portar roba adequada per aquest tipus
d’activitat com banyador, tovallola, roba vella…
Donat que és una activitat aquàtica, cal tenir
cura dels infants petits.

Vine a la Festa de la Cirera amb transport públic. Durant el cap de setmana del 4 i 5 de juny
hi haurà un autobús llançadora gratuït que
connectarà l’estació de FGC de Sant Vicenç dels
Horts amb la Festa de la Cirera.

Dissabte 4
10.00 - 22.00 h

CARTELL GUANYADOR
Cireres popart, del
Nil Ribera Cortinas

Diumenge 5
10.00 - 17.00 h

