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FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA 2009 
 
 
Divendres 28 d’agost - El pregó  
 
A les 7 de la tarda, de la pl. Mn. Joaquim Boronat a la pl. del Castell 
La Capta de la Festa Major 
En el decurs de la capta es repartirà el programa de la Festa Major 

 
En acabar, a la plaça del Castell 
Tronada d’obertura de la Festa de Santa Rosalia, a càrrec de Pirotècnia Igual. 
 
A les 8 del vespre, a la Sala de Plens 
Descoberta del penó de la Veu del Poble 
 
A 2/4 de 9 del vespre, al pati del Castell 
Lectura del pregó de Festa Major a càrrec de Rosalia Panadès Parera (nascuda el 
19/08/1935), Rosalia Busquets Cuelliga (nascuda el 22/03/1965) i Rosalia Pulido Juan 
(nascuda el 12/11/1996) 
 
A les 10 de la nit, al parc de Cal Llovet 
Concert amb el grup Venus Diablo, millor grup de les comarques Tarragonines del 
Baix Gaià Sound’08, Sal 150, i Plou Com Mai, millor grup en català del Baix Gaià 
Sound’08 
 
Sal 150 és una banda tarragonina de rock celta d'uns tres anys d’antiguitat en la seva formació actual. 
Tenen una petita trajectòria durant la qual han recorregut alguns festivals i llocs de tota la geografia 
espanyola amb una música fresca i compromesa amb la societat, amb aires celtes, rock modern i cançons 
de collita pròpia, entre els quals destaquen: World Music (Getafe), Festa Major (Burgos), Santa Tecla 
(Tarragona), Gospel Castelló i alguns més. Amb la seva música tracten de poder expressar-se a través de 
cançons d'una forma participativa, amb uns concerts molt dinàmics i moguts.  
 
 
Venus Diablo es va formar a finals del 2003 a Tarragona, amb la idea clara que la veu havia de ser 
femenina. El grup ha actuat en el concurs Baix Gaià Sound’08 on van guanyar el premi de “millor grup de 
les comarques tarragonines”. També s'ha de destacar la seva participació en la final de la primera edició 
del concurs D.O. Catalunya celebrat durant les festes de Santa Tecla a Tarragona, on van oferir un 
excel·lent concert. 
 
Plou Com Mai, és una banda que neix la primavera de l'any 2000 a Llorenç del Penedès. L’any 2002 
editaven el seu primer treball discogràfic, El camí més curt i el 2005 veu la llum el seu segon disc sota el 
nom Il·lusions. Finalment aquest 2009 enregistren el que serà el seu tercer disc Vitamina P, treball que 
reflecteix una accentuada evolució en el so de la banda. Sense perdre la contundència que els ha 
caracteritzat, en aquest tercer disc apareixen elements desacomplexadament pop, aproximant-se a 
l'escena indie més actual d'arrels britàniques, tot buscant un so més elèctric i més personal.  

 
 
Dissabte 29 d'agost   
 
De les 2 a les 8 del vespre, a la sala gran del Casal Municipal 
Campionat de Botifarra de Festa Major 
Organitza: Associació de Botifarrers de Torredembarra 

 
A les 7 de la tarda, a l’aparcament de Mañé i Flaquer 
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Concert amb el grup musical infantil Macedònia 
10è aniversari del Ball de Diables Infantil de Torredembarra 
Organitza: Ball de Diables de Torredembarra 

 
Macedònia és un grup de musica infantil, destinat a nens d’entre 6 i 13 anys. Les lletres de les cançons, 
però, són una eina per a escoles, els nens i nenes, les famílies i els esplais. Les temàtiques de les 
cançons proporcionen temes de conversa i faciliten el diàleg entre pares i/o educadors i l’infant.  

 
A les 8 del vespre, a la Sala de Plens 
Presentació de llibre Conversaciones con una teta, de Lola Galvan 
A càrrec de: Maria-Rosa Wennberg, filòloga, i Irene Segura, editora   

 
A les 10 de la nit, al passeig de la Sort, c/ Sort, plaça de la Font, plaça de la Vila, c/ 
Joan Güell i plaça del Castell  
Correfoc infantil a càrrec del Ball de Diables Infantil de Tarragona, Ball de Diables 
Infantil d'Alaró, Ball de Diables Infantil de Sitges i Ball de Diables Infantil de 
Torredembarra  
10è aniversari del Ball de Diables Infantil de Torredembarra 
Organitza: Ball de Diables de Torredembarra 
 

En acabar, a l’aparcament de Mañé i Flaquer 
Botifarrada popular 
Preu: 5 € 
Organitza: Ball de Diables de Torredembarra 

 
A les 11 de la nit, a la Sala Gran del Casal  
Teatre amb el Nus Escènic. Presentació de l'obra Mareig, de Jordi Sánchez, sota la 
direcció de Carles Marquès 
 
A les 11 de la nit, a l’aparcament de Mañé i Flaquer 
Concert amb el grup Sindicato del Riff 
10è aniversari del Ball de Diables Infantil de Torredembarra 
Organitza: Ball de Diables de Torredembarra 

 
Sindicato del Riff és una banda de versions adreçada principalment a les festes majors, amb un repertori 
infal·lible però alternatiu que fuig dels tòpics que en tantes ocasions es repeteixen fins a la sacietat. 
 
Es tracta d’una formació de cinc músics de qualitat, amb un gran respecte per l’art de fer versions i un 
sentit de l’espectacle avalat per anys de comunicació i experiència sobre els escenaris. 
 
  

Diumenge 30 d'agost - Els dots 
 
A les 9.30 del matí, a la sala gran del Casal Municipal 
Open de Dòmino 
Organitza: Associació de Dòmino de Torredembarra 

 
A les 12 del matí, al Patronat Antoni Roig 
Tradicional lliurament de dots 
 
El tradicional lliurament de dots arrenca del testament d'Antoni Roig i Copons atorgat el dia 3 de juliol de 
1878. Aquest prohom de la vila de Torredembarra va fer fortuna dins del col·lectiu d'emigrants que van 
marxar al segle XIX a fer les Amèriques. En testament, va decidir deixar la seva fortuna per a la 
constitució d'una fundació destinada a donar educació als nens i les nenes, i també va proveir un fons per 
dotar les donzelles pobres de la vila.  
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Una tradició que s'ha mantingut fins a l'actualitat de manera simbòlica. Les dones han de complir els 
requisits de ser nascudes al municipi de Torredembarra, haver-se casat entre el 16 de juliol del 2008 i el 
15 del juliol del 2009 i, per aquest motiu, haver presentat la sol·licitud per obtenir el dot. Aquest dot té una 
dotació màxima de 4,51 € 

 
A la 1 del migdia, a la plaça de la Vila 
Vermut a càrrec del Ball de Diables (preu: 1 €)  
Concert a càrrec de l'Hort del Nap 
 
A partir 6 de la tarda, al camp de futbol municipal 
Partit de Festa Major. Trofeu Santa Rosalia 
Organitza: Secció de Futbol de la UDT 
Col·labora: Regidoria d’Esport 
 
A les 7 de la tarda, pl. Mn. Joaquim Boronat, c/ Antoni Roig, pl. de la Font, pl. de la Vila 
i pl. del Castell 
Batucades a càrrec del grup Bentocats de la Torre 
 
A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de Plens 
Presentació de la nova revista La Sínia 
 
A continuació, al Pati del Castell  
Presentació del monogràfic El Ball de Cavallets de Torredembarra, per David Morlà.  
Presentació del conte La descoberta de l’Àliga amb text d'Albert Morros i il·lustracions 
d’Àngel Sauret. Narració del conte a càrrec d’Imma Pujol, amb 
acompanyament musical d’Adrià Grandia 
 
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Escorxador  
2a Trobada de Ball Country 
Organitza: Associació Country la Torre 

 
                                                      
Dilluns 31 d’agost   
 
A les 7 de la tarda, a la plaça Mn. Joaquim Boronat 
Ballada de la baldufa 
Organitza: Associació l’Antina 
 
A 2/4 de 10 de la nit, de la pl. Mn. Joaquim Boronat al c/ Antoni Roig 
Sopar popular amb ball 
Preu: 5 €. Venda anticipada fins al dia 27 d'agost al Patronat de Cultura 
  
 
Dimarts 1 de setembre 
 
A les 7 de la tarda, a la plaça Mn. Joaquim Boronat 
Espectacle infantil Marremango, a càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen 
 
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Escorxador 
2n Festival BLUES’N’ROLL, amb els grups Devil Wind, The Slingshots, Viticus i Els 
Trons 
Col·labora: Associació Cultural Produccions Màgiques 
 

mailto:cultura@torredembarra.cat


 

 
Patronat de Cultura. Apartat de correus, 153. 43830 Torredembarra  
Tel.  977 64 38 88   Fax  977 64 47 38. A/e : cultura@torredembarra.cat 

Devil Wind estan junts des de març del 2008 per tocar els seus propis temes! Han tocat en grups com a 
Spanish Castle Magic, Freebird, More Experience, Aire, Papa Noes, Kennel, High Leaf, Improbables, etc. 
Però aquesta vegada estrenyen la femella! Volen grans riffs, guitarres, la bateria a punt d'explotar, baixos 
amplis, crits, temes crus, en una paraula: ROCKANDROLL!!  
 
The Slingshots es va crear l'agost del 2008 amb la idea de recordar i recuperar l'energia rítmica del deep 
funk, les càlides melodies vocals del soul i la riquesa instrumental del jazz, des dels seus orígens fins 
avui, per oferir un so ric en matisos musicals i ballable, apte per a qualsevol persona amant o interessada 
en aquest tipus d'estil.  
 
Viticus neix a començaments de l'any 2002, quan Vitico, fundador de RIFF al costat de Pappo, reuneix el 
seu fill Nicolás, i el seu nebot Sebastián per formar una nova banda de rock. 
El 2003 s'hi suma Ariel Rodríguez, i així aconsegueixen la formació actual amb tres guitarres i tres 
cantants. Cap a finals d'aquell any s'edita el primer disc Viticus, gravat a l'estudi "El Abasto", amb Claudio 
Romandini com a enginyer i el guanyador del grammy Alvaro Villagra supervisant tot el procés. 
 
La recuperació de la memòria històrica i musical és un dels elements característics d'aquests quatre 
gambirots que s'amaguen rere el nom d'Els Trons. Emulant l'estètica i els dissenys dels anys seixanta de 
segells modernistes de l'època com Ediphone / Edigsa i Concèntric, reivindiquen el so garatge i cantant 
català. Tot i que el repertori és només de versions al català, Els Trons ja estan preparant temes propis. 

 
Dimecres 2 de setembre -  La Rosalieta 
 
A les 7 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, els Nans, Ball del Patatuf i la colla infantil Nois de la 
Torre 
 
En acabar, a la plaça de l'Escorxador 
Representació del ball parlat del Ball de Diables Infantil 
 
A 2/4 d’11 de la nit, de la plaça del Castell fins a la Fundació Pere Badia 
La desvetlla dels Gegants. Animeu-vos a fer-los ballar! 
 
 
Dijous  3 de setembre - La Vigília 
 
A les 11 del matí, des de la pl. Mn. Joaquim Boronat, c/ Antoni Roig, pl. de la Font, pl. 
de la Vila, c/ Joan Güell i pl. del Castell  
Entrada de músics 
 
A les 12 del migdia, a la plaça del Castell 
Crida Pública de la Festa, tritlleig de campanes i encesa dels dotze morterets 
 
En acabar, a la plaça del Castell, c/ Freginal, baixada de Sant Antoni, plaça 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 i els Nans 
 
A les 6 de la tarda, a la plaça Mn. Joaquim Boronat 
Ballada de sardanes amb l’Orquestra Maravella 
 
A ¾ de 8 del vespre, a la plaça Mn. Joaquim Boronat 
Plantada dels elements del seguici popular 
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A les 8 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: Ball de Diables, la Virgília, el Ball de Serrallonga, la Mulassa, el 
Ball de Bastons, el Ball de Pastorets, els Nans, els Gegants, el Ball de Cavallets i 
l’Àliga 
 
A 2/4 de 10 del vespre, al parc de Cal Llovet 
Concert de Festa Major amb l'Orquestra Maravella 
 
A les 12 de la nit, al parc de Cal Llovet 
Gran ball de Festa Major amb l'Orquestra Maravella 
 
A les 12 de la nit, a la plaça del Castell 
La  Gira-sol, fins que surti el sol 
 
 
Divendres 4 de setembre- Santa Rosalia 
 
A les 8 del matí, pels carrers de la vila 
Matinades amb els Grallers de la Torre, Els Vernets, Els Bordons i Tresmall 
 
A les 9 del matí, pels carrers de la vila 
Matinals del seguici popular 
 
Els elements del seguici popular realitzaran els seus balls i danses pels carrers de la 
vila sense recorregut fix i a lliure desig de cada ball. Si vols que un ball vingui a ballar a 
casa teva, prepara un bon refrigeri i contacta amb nosaltres a www.ballspopulars.org 
 
A les 9 h, a l’església de Sant Pere Apòstol 
Missa Primera de Festa Major 
 
A 2/4 d’11 del matí, des de l’Ajuntament fins a l'església de Sant Pere Apòstol  
Anada a ofici. El seguici popular acompanyarà la corporació municipal 
 
A les 11 del matí, a l'església de Sant Pere Apòstol 
Solemne ofici eucarístic acompanyat de la Coral Santa Rosalia 
 
A 2/4 de 12 del migdia, a la pl. Mn. Joaquim Boronat 
Concentració de l’ofrena floral a Santa Rosalia 
 
En acabar l'ofici  
Ofrena i toc d'ofertori a l'altar de Santa Rosalia 
Pilar d’ofrena dels Nois de la Torre 
 
A les 12 del migdia, a la plaça del Castell 
Sortida d’ofici acompanyant la corporació municipal i passada de lluïment del seguici 
popular 
 
En acabar  
Actuació castellera a càrrec dels Nois de la Torre 
 
Seguidament 
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Representació del ball parlat del Ball de Diables 
 
A les 7 de la tarda, al c/ Ample 
Representació del ball parlat del Ball de Serrallonga 
 
A les 8 del vespre, a la plaça del Castell  
Passada del seguici popular, acompanyats de la Fanfara de Torredembarra 
 
En acabar  
Carretillada del Ball de Diables 
 
A les 11 de la nit, a la Sala Gran del Casal 
Teatre amb el Nus Escènic. Representació de l'obra Mareig, de Jordi Sánchez, sota la 
direcció de Carles Marquès 
 
 
Dissabte 5 de setembre  
 
A les 11 del matí a la platja de Baix a Mar. 
10è Desafiament Santa Rosalia de llagut català entre Vilanova, Calafell i 
Torredembarra 
A càrrec de l'Associació de Rem-Vogadors de Baix a Mar 

 
A les 12 del migdia, a la sala de Plens de l'Ajuntament  
Celebració del Ple Extraordinari del  25è aniversari de l’agermanament amb Villars. 
 
A les 6 de la tarda, al local dels Nois de la Torre, c/ Freginal, 3 
Presentació de l’escut dels Nois de la Torre fet de ceràmica per l’artista Baltasar Virgili 
 
A les 7 de la tarda, a la plaça de l’Escorxador 
Jocs tradicionals: carrera de sacs, trencar l’olla... 
Organitza: Comissió de Festa Major 
 
A les 7 de la tarda, pl. Mn. Joaquim Boronat, c/ Antoni Roig, pl. de la Font, pl. de la Vila 
i pl. del Castell  
Batucades a càrrec del grup Bentocats de la Torre 
  
A les 8 de la tarda, a la Sala de Plens  
Presentació de la publicació Recull de Treballs 10 
A càrrec de: Joan Maria Thomas, professor d'Història Contemporània de la URV 

Organitzat per: Centre d'Estudis Sinibald de Mas 

 
A les 8 de la tarda, a l'església de Sant Pere Apòstol 
Solemne ofici eucarístic en honor a Sant Adrià, copatró de la Vila de Torredembarra. 
 
A les 9 del vespre, a la plaça Mn. Joaquim Boronat 
Classes de ritmes llatins obertes a tothom! 
A càrrec de: Associació d’Amics del Ball de Saló de Torredembarra 

 
A les 12 de la nit, a la pista d'atletisme de la zona esportiva 
Els Pets en concert 
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Els Pets neixen la nit de Nadal de 1985 a Constantí, petit poble del Tarragonès on Lluís Gavaldà, veu i 
guitarra, Joan Reig, bateria i veu, i Falin Cáceres, baix, es reforcen ràpidament amb dues veus femenines, 
Les Llufes, i comencen a tocar per la seva comarca davant un públic incondicional i bulliciós que xala amb 
la frescor i el sentit d’humor del grup.  
 
Els Pets tornen a la carretera amb una proposta atrevida i innovadora que barreja nostàlgia i voluntat de 
futur. Per una banda, els de Constantí volen continuar ensenyant les cançons de l'últim disc amb la il·lusió 
que comporta la rebuda apoteòsica que ha tingut per part de públic i crítica.  
 

En acabar 
Festa jove amb DJs 
 
 
Diumenge 6 de setembre - Els castells 
 
A les 8 del matí, pels carrers de la vila 
Matinades amb els grallers dels Nois de la Torre 
 
A les 12 del migdia, a la plaça de la Vila 
Diada castellera amb les colles: Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de 
Barcelona i Nois de la Torre 
 
A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala de Plens 
Presentació del llibre Arran de l’Ebre, de Cinta Arasa 
A càrrec de: Montse Palau, escriptora i Àlex Ferrer, editor 

 
A 2/4 de 8 del vespre, a Sala Gran del Casal 
Teatre amb el Nus Escènic. Representació de l'obra Mareig, de Jordi Sánchez, sota la 
direcció de Carles Marquès 
 
A les 11 de la nit, a la platja de la Paella 
Castell de focs artificials a càrrec de Pirotècnia Igual 
 
 
Altres  actes 
 
 VI Open de Billar a Tres Bandes Vila de Torredembarra, del 26 al 29 d'agost, al local del 

carrer Capella, 6 
 
 
Músics que acompanyen el seguici: 
 

Grallers de la Torre - Ball de Bastons 
Borregaires d’Esplanes - Ball de Pastorets 
Flabiolaires de la Vila - Ball de Nans 
Fanfara - Àliga 
Tresmall, dolçainers de Vinaròs - Ball de Cavallets 
Els Vernets - Gegants 
Grallers Els Bordons - Mulassa 
Bufalodre - Ball de Serrallonga 
Acordionistes diatònics del Patatuf - Ball del Patatuf 

    
Agraïments  
 

Comissió de Festa Major  

 Rosa Castro  

Belen Marquez 
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Quique Gibert  

Silvia Sanchez Gil 

Josep Maria Huguet  

Dolors Casas  

Salvador Rovira 

Rosalia Soler 

Susanna Forcada  

Montse Aixalà  

Joan Luis Pardo  

Rosina Boronat 

Rafel Nuñez 

Joan Porta  

 
 
 
 
Policia Local  
Regidoria de Joventut 
Regidoria de Serveis 
Ona La Torre 
Regidoria d’Esport 
 
 
 

I a totes les entitats i associacions que ens ajuden, any rere any, en l’organització dels 
diferents actes del programa. 
 

 
 
 
Observacions 
 
Recomanacions de seguretat que cal seguir en els llocs on es fan les actuacions de foc: 

 Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits, i 
tendals recollits i protegits.  

 No tingueu roba estesa o altres elements similars.  
 No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l'actuació o el pas 

fluid de la gent.  
 No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors de material pirotècnic.  
 No envaïu l'espai on els grups de foc facin l'actuació.   

 
Botiga de Festa Major: del 28 d’agost al 6 de setembre al carrer  la Muralla, 3 de 18 a 22 h.  

Punt de venda de tiquets i material divers de les entitats del Seguici Popular. 
 
Ona la Torre: Durant la Festa Major, Ona La Torre (dial: 107.00 FM) oferirà una programació especial i 

presentarà actes en directe. 
 
En cas de pluja els espectacles infantils es traslladaran a la sala gran del Casal Municipal. La resta 

d’espectacles a l’aire lliure se suspendran. 
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