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Mercat de pagès
Taverna dels Torrats
Plaça del foc
La Farga de Guardiola
Circuit Festival TEST
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ELS ESPAIS DE LA FIRA:
MERCAT DE PAGÈS

LA PLAÇA DEL FOC

Zona comercial tradicional amb parades
d’artesans vinguts d’arreu de la comarca i
locals.

Zona central de la ﬁra, on trobaràs la
Castanyera i la Trementinaire. En aquest espai
podràs escoltar llegendes, sentir rondalles,
menjar castanyes, esmorzar una torrada o
descobrir el món de les herbes!

LA FARGA DE GUARDIOLA
(LA FERRERADA)
Espai de trobada de l’Associació de Forjadors
de Catalunya, ferrers vinguts d’arreu de
Catalunya on gaudirem d’exhibicions de l’art
de la forja i el ferro. Conjuntament aquest
espai es complementarà amb diferents
mostres d’oﬁcis entorn el foc.

LA TAVERNA DELS TORRATS
Espai gastronòmic-cultural on hi haurà
diverses actuacions musicals al llarg del dia. Hi
haurà servei de bar.

INFORMACIÓ D’INTERÈS:
Tots els actes de la Fira de la Torrada són
gratuïts.
Només caldrà fer reserva prèvia en els
espectacles del Festival Test.
Per reservar entrada ho pots fer enviant
un correu electrònic a:
ssg.cultura@santsalvadordeguardiola.cat
Indica el teu nom, telèfon, quantitat
d’entrades i espectacle (màxim 4
entrades per persona i acte).

Font

El programa d’actes pot ser modiﬁcat en
funció de l’evolució de la pandèmia o per
causes de força major.
Es recomana fer un seguiment a través de
les xarxes socials de l’Ajuntament.
Per a qualsevol consulta o dubte, podeu
trucar al telèfon 93 835 80 25.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

n t N ova

Durant tota la jornada

■Carrer de la Creu, de Dalt

i passatge Castellgalí

MERCAT DE PAGÈS
I PRODUCTES D’ARTESANIA
Mercat de productes artesanals i alimentaris
de proximitat, tot ambientat de pagès.

Durant tota la jornada

■

La Farga de Guardiola
(Exterior Pavelló Municipal d’Esports)

MOSTRA D’ANTICS OFICIS DE FOC
Demostració d’antics oﬁcis relacionats amb el
foc com el bufador de vidre, l’espelmer, el
forjador...

9.00 h.

■

Plaça del Foc
(Pàrquing Antic Ajuntament)

ESMORZAR DE TORRADA
Vine a fer-te la torrada amb el que més
t’agradi (allioli, xocolata, oli del primer raig,
sucre i vi bo!).
Preu: 3,00 €
Organitza: Bruixes de Guardiola.

10.00 h.

■

La Farga de Guardiola
(Exterior Pavelló Municipal d’Esports)

DEMOSTRACIÓ DE FORJA D’EINES
Has vist mai com es treballa el ferro? En
aquesta demostració veuràs com es fa un
martell.
Organitza:
Associació de Forjadors de Catalunya

De les 10.00 a les 14.00 h.

■

Plaça del Foc
(Pàrquing de l’antic Ajuntament)

LA TREMENTINAIRE
Coneix l’oﬁci de les trementinaires i les herbes
remeieres. Si li demanes t’explicarà alguna
història!

A les 12.00 h.

■

La Farga de Guardiola
(Exterior Pavelló Municipal d’Esports)

FORJA LLIURE
A CÀRREC DELS FORJADORS

A les 12.30 h.

■La taverna dels Torrats (Av. Generalitat)
VERMUT CANTAT
AMB CARLES BELDA

Qui us farà entonar estrofes conegudes enmig
d’un bon vermut? Enguany, el reconegut
músic Carles Belda dinamitzarà el vermut
amb el seu acordió diatònic.
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a les 20.00 h.

Plaça del Foc
(Pàrquing de l’antic Ajuntament)

LA CASTANYERA
I LES SEVES RONDALLES
Si t’apropes a la castanyera, t’obsequiarà amb
unes castanyes i alguna rondalla de regal!

A les 17.00 h.

■La taverna dels Torrats (Av. Generalitat)

ESPECTACLE OFF DE LA COMPANYIA
FADUNITO (PREESTRENA)
En Fadu i el Nito han quedat per retrobar-se
després de molts anys. Però la vida social ha
canviat. O ara es diu la vida virtual? Espectacle
familiar gratuït recomanat a partir de 5 anys.

A les 18.00 h.

Escola
A les 18.45 Montserrat
h.

■La taverna dels Torrats (Av. Generalitat)
C am p s
LA GRAN RIFA DE TOT SANTS!
Per cada compra superior a 5 € que facis al
mercat de pagès rebràs una butlleta per
participar
al sorteig de la gran rifa de Tot Sants
C. de Jaume Capdevila i Plans
composta per productes típics de la tardor.
Organitza: Esplai Merlot

d el

A les 19.00 h.

■La Taverna dels Torrats (Av. Generalitat)
CONCERT AMB FENYA RAI

Fenya Rai! És un grup irreverent, canalla i fresc,
que passa el cançoner popular pel seu propi
taller de planxa i pintura, amb l'objectiu de
reintroduir algunes cançons del nostre
patrimoni a la memòria col·lectiva actual.

■

A les 20.45 h.

FORJA LLIURE
A CÀRREC DELS FORJADORS

CARRETILLADA DE FOC

La Farga de Guardiola
(Exterior Pavelló Municipal d’Esports)

■Pista Pavelló Municipal d’Esports
Espectacle de foc amb els Bous de Foc de
Santpedor.

FESTIVAL TEST 2021

Reserves: ssg.cultura@santsalvadordeguardiola.cat

CONSTANTINOPLA

Convocatòria
del públic a les
10,45 h davant
de l’Ajuntament
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Una parella ha convidat els seus amics a
casa per tal de comunicar-los una notícia
molt important. Però cadascú vol explicar-ho a la seva manera, i en el moment
menys esperat... Constantinopla!

Gaudeix de tres
espectacles de 20
minuts de durada en
espais reduïts i no
convencionals.

PERDRE EL TEMPS
T'has plantejat mai quant temps perds a
la teva vida? Creus que inverteixes bé el
temps? Quantes vegades has pensat que
al teu dia li falten hores? Una comèdia
que ens permetrà reﬂexionar sobre el
temps.

Si vols veure els
espectacles reserva
la teva entrada
gratuïta enviant un
correu electrònic.

NO PASTANAGA
És un espectacle de circ ambiental i íntim.
Gaudirem d’un viatge audiovisual, amb
acrobàcies, equilibris i moltes rareses.

Aforament reduït.

Més informació:

Col·labora

Organitza

www.firadelatorrada.cat

