


FESTA MAJOR SANT PAU 2023

 Dissabte, 21 de gener

Emocionant espectacle de dansa amb acrobàcia 
aèria en teles, cèrcol i trapezi, a càrrec de la 
secció d’Enlaire de l’Ateneu Torrellenc. Espectacle 
multidisciplinari que comptarà també amb la 
participació de les seccions de Torrelles en Dansa 
i del Cor Mirabolà. Preu: general 5 € i socis 3 €.
Organitza: Ateneu Torrellenc

19 h/ Ateneu Torrellenc

Taller d’estellar 

Cabaret de Sant Pau 

11h / Masia de Can Coll

Aprèn a estellar per poder participar en el concurs 
d’estellar.
Organitza: Estelladors de Torrelles de l’Ateneu 
Torrellenc

 Diumenge, 22 de gener

Repic de campanes

10h / Plaça de l’Ajuntament

El toc manual de campanes està declarat 
Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco.
Organitza: Colla de campaners de 
l’AteneuTorrellenc

Missa presidida pel nostre rector en Javier Ojeda 
Ortiz. Benedicció dels pans de Sant Pau.
Organitza: Parròquia de Sant Martí

Col·lecció de jocs basats en el mètode 
d’aprenentatge i desenvolupament sensorial 
Montessori. Els jocs tenen diferents temàtiques i 
materials diversos que permeten als nens i nenes 
investigar i descobrir el significat i funcionament 
de cada joc, fomentant així la creativitat i 
despertant la seva imaginació. Un espai creat per 
a nens i nenes de 1 a 5 anys.

Aquest film d’animació explica la història de Fritzi. 
És estudiant de quart curs a Leipzig durant l’estiu 
de 1989. Ha de cuidar el gos de la seva millor 
amiga, Sophie, durant l’estiu, però s’assabenta 
que Sophie i la seva família han fugit a occident 
a través d’Hongria. Fritzi farà tot el possible per 
trobar la seva amiga. Amb un sentit subtil per a 
la pedagogia, aquest film presenta els complexos 
esdeveniments polítics i històrics que van 
contribuir a la reunificació alemanya.
Recomanada a partir de 8 anys. Durada: 90 
minuts. Entrada gratuïta.

Dimecres, 25 de gener

11h / Parròquia de Sant Martí 
de Torrelles

11 h – 13 h / Sala polivalent del 
Casal de Joves “El Club”

17.30 h / Ateneu Torrellenc

Solemnitat de la conversió de Sant Pau

Jugapetits

Cinema familiar: Fritzi. Un conte 
revolucionari



Del 21 de gener  al 12 de febrer de 2023

17a Cursa d’Orientació Nocturna 

18.30 h / Plaça de l’Ajuntament

Sortides esglaonades des de les 18.30 h fins 
a les 20 h. Per dins i fora del nucli urbà. Dos 
recorreguts: llarg (experts) i curt (iniciació). Cal 
portar llum i telèfon mòbil. Els menors d’edat han 
d’anar acompanyats.
Inscripció prèvia a www.cetorrellenc.cat (fins al 
dilluns 23 de gener, a les 24h). Preu: 4 €. Socis i 
menors acompanyats: 2 €. 
Organitza: Centre Excursionista Torrellenc (CET)

L’hora del conte: La major festa de l’any

Concert familiar: De cap per avall, amb 
el grup Ambauka

Repic de campanes

17.30 h / Biblioteca Municipal Pom-
peu Fabra

18 h / Ateneu Torrellenc

19.30 h / Plaça de l’Ajuntament

El toc manual de campanes està declarat 
Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco.
Organitza: Colla de campaners de l’Ateneu 
Torrellenc

A càrrec d’Aïda Puig. Contes per a nens i nenes 
majors de 3 anys. Conte teatralitzat a partir de 
diverses endevinalles que s’aniran desxifrant 
i permetran descobrir les diferents tradicions 
de la nostra festa major amb titelles i cançons 
del nostre país. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia a través del codi QR 
https://forms.gle/991b7yihrDdq1CCNA
Organitza: Biblioteca Municipal Pompeu Fabra

“De cap per avall” és el tercer disc i el nou concert 
familiar d’Ambauka, i suposa un gran pas enda-
vant en la trajectòria del grup, que des del 2008 
roda els seus espectacles altament participatius, 
enèrgics i per a totes les edats, amb música 100% 
en directe i
combinant sons i músiques populars i modernes.
El nou espectacle, que inclou les cançons del nou 
disc i algun dels hits anteriors del grup, és una 
suma de festa, tendresa, connexió, compromís, 
reflexió i molta música.
Un concert canyero i participatiu, pensat per a 
tota la família, amb què Ambauka us convidarà 
a capgirar-ho tot i posar el món #Decapperavall!

Dijous, 26 de gener

Divendres, 27 de gener

www.cetorrellenc.cat
https://forms.gle/991b7yihrDdq1CCNA
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Ballada de la Tal·lara *

22 h / C. Major (entre pl. Aj. i pl. Sant Martí)

Vine a ballar el ball tradicional del nostre poble 
amb la música en directe dels grallers.
Col·laboren: Grallers de Torrelles
Organitza: Esbart Sant Martí de l’Ateneu Torrellenc

10 h / Plaça de l’Ajuntament

11è concurs de l’Hereu i la Pubilla 
Els participants han d’anar caracteritzats d’hereu 
i pubilla. A partir de 16 anys. Premi per als 
guanyadors. Preu: 8 € per equip. Inscripcions 
(fins al 24 de gener) anticipades i limitades a Nins 
i Nines (C. Major, 28). Organitza: Associació Èxit 
[sortida d’emergència]

33a Baixada de carretons

16.30h / Cruïlla entre el c. Major 
i c. Sant Jordi

Recorregut: c. Major, c. Joan Maragall, c. Torrent 
Roquetes, c. Jacint Verdaguer fins a la cantonada 
amb el c. Geofred Tassio. Consulta les bases a 
www.torrelles.cat

Pa amb xocolata

17.30h / C. Jacint Verdaguer (cantonada 
amb el c. Torrent de Sant Martí)

Obert a tothom.
(*) En cas de pluja s’ajornarà l’activitat per 
dissabte, 28 de gener.

A càrrec de The 7 Lindy Mondays.
Organitza: Associació Èxit [sortida d’emergència]

Master Class de Swing

22.30 h / Ateneu Torrellenc

Correfoc*

20.30 h / Plaça de l’Ajuntament

Amb la colla de Diables de Begues i la Colla de 
Diables de Torrelles.
Recorregut: Pl. de l’Ajuntament, c. Major, c. Sant 
Pau, c. Torrent Roquetes, c. Joan Maragall,
c. Major i pl. Sant Martí.
Organitzen: Colla de Diables de Torrelles

39a Botifarrada popular* 

20.45 h / Plaça de l’Ajuntament

Venda de tiquets al moment. Preu: 4€

Dissabte, 28 de gener

Galejada de trabucs* 

20 h / Plaça de l’Ajuntament

Amb la colla de trabucaires de Sant Cugat del 
Vallès, la colla d’en Jaume Duran (L’Hospitalet de 
Llobregat), la colla de trabucaires de Sant Antoni 
(Barcelona) i els Carrasquets de Torrelles.
Recorregut: Pl. de l’Ajuntament, c. Major, c. Joan 
Maragall, c. Torrent Roquetes i parc de Can 
Sostres.
Organitza: Carrasquets trabucaires de l’associació 
dels Tres Tombs de Torrelles de Llobregat

http://www.torrelles.cat


Del 21 de gener  al 12 de febrer de 2023

Discoteca infantil de Festa Major

18.30 – 21h / Sala polivalent 
del Casal de Joves

Per a totes les edats. Hi haurà servei de bar càrrec 
dels veterans de la Unió Esportiva Torrelles.

Espectacle d’humor: Com nos tornem,
de la Cia. Babulina teatre

19.30 h / Ateneu Torrellenc

Recital de poesia teatralizat. Amb un estil 
entranyable i grotesc, la intrèpida perruquera 
Isabel Castro fa un repàs a la història de la poesia 
catalana i universal, de la més xarona a les 
darreres expressions polipoètiques: de Verdaguer 
a Apel·les Mestres, de Baudelaire a Lorca, de 
Teodoro Baró a Pablo Neruda. I la veterana artista 
no en té prou recitant: balla, canta, pentina al 
personal i ens explica la seva particular visió 
de què és la poesia. Durada: 75 minuts. Entrada 
gratuïta.
En acabar la baixada de carretons vine al local 
social de l’Ateneu a fer un refrigeri acompanyat 
de música ambient, abans de riure i passar-t’ho 
bé amb l’espectacle..

Discoteca de Festa Major

22 – 0.30h / Sala polivalent del Casal 
de Joves

A partir de 12 anys. Hi haurà servei de bar càrrec 
dels veterans de la Unió Esportiva Torrelles.

Discoteca de Festa Major

1 – 7h / Sala polivalent del Casal 
de Joves

A partir de 16 anys. Hi haurà servei de bar càrrec 
dels veterans de la Unió Esportiva Torrelles.

Matinades pels carrers del poble

7h / Sala polivalent del Casal de Joves 
(C. Enric Teira, s/n)

Organitza: Grallers de Torrelles

Repic de campanes

8h / Plaça de l’Ajuntament

El toc manual de campanes està declarat 
Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco.
Organitza: Colla de campaners de l’Ateneu 
Torrellenc

Esmorzar de carreters

9h / Can Balasch de Baix

Preu: 3 €. Organitza: Associació dels Tres Tombs 
de Torrelles

La Festa d’Estellar

10h a 14h / Can Balasch de Baix

- Mercat rural i mostra de productes de Torrelles
- Mostra d’arts i oficis amb el ceramista, 
l’encunyador de monedes i la filadora amb torn 
mecànic.
- Caravana de burrets
-Jornada d’adopció d’animals a càrrec 
l’associació de Potetes al carrer
- Carpa de l’ADF amb activitats infantils a càrrec 
de l’Associació de Voluntaris Forestals de 
Torrelles de Llobregat
- Carpa de les Bruixes amb cafès, infusions i 
pastissos a càrrec de l’associació de dones Pla 
de les Bruixes
- Servei de bar a càrrec dels Estelladors de 
l’Ateneu Torrellenc

Diumenge, 29 de gener



FESTA MAJOR SANT PAU 2023

Dues categories: masculina i femenina. Concurs 
infantil. Consulta les bases a www.torrelles.cat 
Preinscripcions a l’Ateneu Torrellenc fins al 27 de 
gener. Places limitades.
Organitza: Estelladors de Torrelles de l’Ateneu 
Torrellenc

Recorregut: Raval Padró, c. Major, c. Joan 
Maragall, c. Torrent Roquetes, c. Sant Pau, pl. Sant 
Martí, c. Major, pl. Església, Pujada de Can Roig, 
Av. Pau Casals, BV-2005, Av. Dolça de Provença i 
c. Can Balasch de Baix.
Col·laboren: Grallers de Torrelles. Organitza: 
Centre d’Esplai Arc de Sant Martí

A part de l’havanera, el seu repertori abasta 
gèneres molt diversos com poden ser el tango, 
el vals mariner, el bolero, la balada, la sardana, la 
música popular i tradicional catalana, el fado o la 
ranxera, entre d’altres. 
Hi haurà rom cremat a càrrec dels Tres Tombs de 
Torrelles

Divendres, 3 de febrer

Dissabte, 4 de febrer

Xerrada audiovisual: Dels Càtars als 
Sherpes. El trekking de la il·lusió

Contes menuts: Música, ritme, moviment 
i... Carnaval!

20 h / Ateneu Torrellenc

12 h / Biblioteca Municipal Pompeu 
Fabra

A càrrec d’en Juli Salvat. Un viatge desitjat i esperat 
a Kathmandú. L’atracció per l’Himàlaia es viu, en 
aquest documental, al costat dels nepalesos. Ells 
viuen les muntanyes com la representació dels 
Déus a la terra, entenguem el perquè. 
Organitza: Centre Excursionista Torrellenc (CET) i 
Associació Naturalista Torrellenca (ANT)

A càrrec de la Paula Lladó. En aquesta sessió 
s’explorarà música, ritme i moviment a través 
de jocs, audicions, cançons, ritmes, materials 
sensorials, instruments musicals... Un munt de 
propostes participatives per gaudir en família i 
que tindran com a eix vertebrador la celebració de 
les festes de Carnaval. Activitat per a nens i nenes 
menors de 3 anys. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia a  través del codi QR
 https://forms.gle/9QDzX1c3pApPZRXr6
Organitza: Biblioteca Municipal Pompeu Fabra

8a Trobada de vehicles clàssics

10h a 14h / Aparcament de Catalunya 
en Miniatura

Organitza: Escuderia Motor Torrelles

39è Concurs d’Estellar (21a Edició 
Nacional de Catalunya)

Cercavila

Havaneres amb el grup ‘Boira’

12.30h / Can Balasch de Baix

10.30 h / Centre d’Esplai Arc de Sant 
Martí

18.30h / Ateneu Torrellenc

http://www.torrelles.cat
https://forms.gle/9QDzX1c3pApPZRXr6


Del 21 de gener  al 12 de febrer de 2023

Diumenge, 5 de febrer

CONSELLS I RECOMANACIONS PER 
GAUDIR DE LA FESTA MAJOR

Diumenge, 12 de febrer

32a Caminada popular

Concert solidari amb Ucraïna

Si beus i consumeixes substàncies:

El sexisme i la LGBTIfòbia no estan 
convidats a la festa:

Correfoc: precaucions

Trabucaires: precaucions7a cursa infantil per edats, des de P3 a 4t 
de l’ESO i famílies

9h / Plaça de l’Ajuntament

19.30 h / Ateneu Torrellenc

11h / Plaça de l’Ajuntament

Inscripcions fins al 2 de febrer, a Nins i Nines 
(c. Major, 28) o al web www.cetorrellenc.cat
Cal portar el got de casa. Preu: 8 € (adults), 5 € 
(menors d’edat) i 4 € (socis CET). No pots venir el 5 
de febrer però vols fer la caminada un altre dia? Al 
web t’ho expliquen com fer-ho. Organitza: Centre 
Excursionista Torrellenc (CET)

A càrrec de Maryna Naydon (piano) i Marina 
Chernoshtan (soprano), refugiades ucraïneses. 
Programa de cançons populars i música clàssica. 
Taquilla inversa: la recaptació anirà directament 
al fons de solidaritat amb els refugiats d’Ucraïna 
a Catalunya.
Organitza: Ateneu Torrellenc

- Informa’t-en i assessora’t-en.
- Fes-ho amb moderació.
- Hidrata’t i beu aigua periòdicament.
- Comença a beure més tard i amb l’estómac ple.

- Bon rotllo és respectar la diferència: tothom és 
benvingut, sense discriminació.
- Respectar la llibertat sexual: només sí és sí.
- Assetjar no és lligar. Si algú no et fa cas i continues 
insistint, l’estàs assetjant: atura’t.
- Viu la teva sexualitat de manera lliure i plaent!

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
Participar queda sota la responsabilitat de cadascú

L’organització adverteix a les persones amb 
problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en 
especial la gent gran i els infants, que adoptin 
mesures de precaució en el actes en els quals 
participin els trabucaires.

Recorregut dins del nucli urbà. Fruita en acabar 
la cursa. Obsequis per a tots els participants. 
Inscripcions, fins a l’1 de febrer, al local de l’AFA 
o al c/e cursasantpautorrelles@gmail.com (dades 
de l’infant: nom, cognoms i curs). Preu 5 € (inclou 
samarreta, dorsal i assegurança). En cas de pluja 
intensa es suspendrà l’activitat.
Organitza: AFA de l’Institut-Escola.

http://www.cetorrellenc.cat
mailto:cursasantpautorrelles%40gmail.com?subject=


•

Divendres, 27 de gener
• Entre les 16h i les 24h / c. Major (de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça Sant 
Martí)
• De les 20 h a les 23h / C. Major (de la plaça de l’Ajuntament fins a Joan Maragall), 
c. Joan Maragall, c. Torrent Roquetes, c. Sant Pau i plaça de l’Ajuntament.

Dissabte, 28 de gener
• Entre les 7 h i les 15 h / C. Major (de la plaça de l’Ajuntament fins a Joan Maragall), 
c. Sant Pau (de Nostra Senyora de Montserrat fins a la plaça Sant Martí), pl. Sant 
Martí i pl. Església.
• Entre les 16h i les 19h / C. Major (del carrer Sant Jordi fins a l’alçada de Joan 
Maragall), c. Joan Maragall, c. Torrent Roquetes, i c. Jacint Verdaguer (fins a 
Geofred Tassio).

Diumenge, 29 de gener
• Entre les 10.30 h i les 11.30 h / C. Raval Padró, c. Major (de la plaça de 
l’Ajuntament fins a Joan Maragall), c. Joan Maragall, c. Torrent Roquetes, c. Sant 
Pau, pl. Sant Martí, pl. Església, Pujada de Can Roig, Av. Pau Casals, BV-2005 
(rotonda de l’av. Dolça de Provença), Av. Dolça de Provença (de la variant fins al c. 
Can Balasch de Baix) i c. Can Balasch de Baix.

Diumenge, 12 de febrer
• Entre les 8 h i les 14 h / C. Major, c. Major (de la plaça de l’Ajuntament fins a 
Joan Maragall), c. Joan Maragall, c. Torrent Roquetes, c. Sant Pau i pl. Sant Martí. 
Talls intermitents.

Divendres, 27 de gener
• Entre les 16h i les 24h / Plaça de l’Ajuntament
• Entre les 19 h i les 23h / C. Joan Maragall i c. Sant Pau.

Dissabte, 28 de gener
• Entre les 9h i les 15h / Plaça de l’Ajuntament
• Entre les 16h i les 19h / C. Major (del carrer Sant Jordi fins a l’alçada de Joan 
Maragall), c. Joan Maragall, c. Jacint Verdaguer i c. Geofred Tassio.

Diumenge, 12 de febrer
• Entre les 8 h i les 14 h / C. Major (davant de la pl. de l’Ajuntament), c. Joan 
Maragall i c. Sant Pau.

ENGALANEM ELS NOSTRES BALCONS I FINESTRES AMB DOMASSOS, 
MOCADORS I BANDERES PER LA NOSTRA FESTA MAJOR!

TALLS DE CARRERS

PROHIBICIÓ D’APARCAMENT


