


Ganados Merinero
Cal Torrents Xic
Parellada – Clínica Dental
Ca la Laia
Pastisseria Can Pardo
AVV Can Coral
Làctics Foix
Jaume Brichs Edificacions
El Castell
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Nou Espai Sarroca
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Construccions J. Oriol Vallés
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Xurreria Sánchez
Cal Xullat
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Farmàcia M. Pilar Martínez 
     Rosell
Montse Coaliment

Estética Fuen
Construccions i Reformes    
    Jaume Balcells
Party-Decor, S.L.
Ingenieros y Consultores  
    Urbanísticos
Pere Escofet Instal·lacions
Vinyapal
Autoservei Parellada
Tallers Serpecar
Arquitecte Roger Lluch
Perruqueria Jaume
La Nova Cantonada
JBD Sonoritzacions
Foix Supermercat -  
   Rostisseria    
Miquel Bau - Material de 
   Construccions
Bar Camp de futbol, F.B.
Tot a punt - Rostisseria
C.E. Torrellenc
Piscines Aiguablava
Peixateria Tere
Cavas Parés Baltà
RRHH Solucions | Consultoria

Del 26 al 28 d’octubre Torrelles de Foix viu un cap de setma-
na màgic. Us convidem a assaborir i gaudir d’un bon grapat 
de propostes i activitats per a tots els públics i gustos. 

Acompanyant la centenària Fira d’Artesania, una cita in-
dispensable al calendari tradicional del nostre municipi i 
de la comarca, des de fa cinc anys el Festival Clownic s’ha 
consolidat com un fantàstic complement per abraçar nous 
públics i visitants. Espectacles de carrer de gran factura 
que aniran a càrrec de interessants companyies, que ens 
seduiran i ens faran divertir i fer volar la nostra imaginació a 
través de l’humor, el circ, les acrobàcies o la màgia.

Un any més,  el Festival Clownic tindrà ben presents els 
més petits i que el seu somriure no s’apagui mai. El diu-
menge 28 d’octubre, a les 14:00 del migdia, s’organitzarà 
un llançament solidari de globus vermells biodegradables 
al cel des de la plaça de l’Ajuntament,  que aniran carregats 
amb els millors desitjos per combatre el càncer infantil. 

Ja tenim aquí la Fira d’Artesania i el Festival Clownic. La 
gastronomia, la festa i la cultura es fusionen en una oferta 
lúdica de gran qualitat que permetrà a a públics de totes les 
edats trobar arguments de sobra per acostar-se a Torrelles 
de Foix. Parades d’artesania i productes d’alimentació que 
es combinaran amb food trucks i estands de cervesa ar-
tesana, acompanyats de bons concerts i cites musicals en 
directe. Què més es pot demanar?

Benvinguts a Torrelles de Foix i que comenci l’espectacle!





Divendres 26 d’octubre

21:00 h
- Espectacle teatral. Entre Pantalones y faldas.  Espectacle 

combinat de dansa i teatre. A l’escenari de la zona de food-
trucks.

22:30 h
- Concert Veneno en la Piel. Hits del pop espanyol dels 

70/80/90. A l’escenari de la zona de foodtrucks.

Agenda

CONSTRUCCIÓ DE PISCINES,
SPAS I WELLNESS

Tel. 654 06 17 45
www.piscinesaiguablava.com

Piscines
Aiguablava

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Miquel Bau Pujol

Tel. 93 897 20 83 - 618 836 927
Crta. Pontons s/n
08737 Torrelles de Foix

materialsmiquelbp@hotmail.com



Dissabte 27 d’octubre

11:00 h. 
- Inauguració oficial de la Fira, a càrrec de la Consellera 

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalun-
ya, Hble. Sra. Mª Ângels Chacón i Feixas, i el President 
de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa.

- Actuació de la Coral Foix, a la zona de la inauguració.
- Presentació de les exposicions

”Aparells de comunicació abans d’internet” i “Què va passar 
fa 25 anys”, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. Orga-
nitza l’Associació de Dones.
”INFERIS”. Projecte de redisseny del vestuari del Dia-
bles de Torrelles, inspirant-se en els primers balls de 
diables que van aparèixer a l’Edat Mitjana. 
Autora: Ariadna Cervera.
Aquarel·les, de les alumnes de la classe de pintura,  
a l’Ajuntament.

11:45 h
- Ballada dels Balls tradicionals de Torrelles. Davant la plaça 

de l’Ajuntament.

18:00 h
- Actuació de Cia. D’Click – espectacle La Isla. Escenari de 

carrer. A la Ctra. de Pontons.

AgendaAgenda

19:00 h
- Actuació de Tortell Poltrona – espectacle Post Classic. Es-

pectacle de carrer. A la Ctra. de Pontons. 

20:15 h
- Jennet i les All Stars – 4 veus i versions jazz, temes de totes 

les èpoques i estils. A l’escenari de la zona de foodtrucks. 

22:00 h
- Actuació Cia. Amitges – espectacle Ruth i Mercè, separa-

des... i què?, al Casal Torrellenc. Entrades a la venda a www.
ticketea.com, i a l’Ajuntament de Torrelles. Preu: 10 euros 
anticipada, 12 euros a taquilla.

23:30 h
- Concert La Banda de Ton Pare – Un repàs de la música dels 

70’s 80’s i 90’s… A l’escenari de la zona de foodtrucks. 



Agenda

Diumenge 28 d’octubre

09:00 h
- Sortida de la 7a Caminada de la Fira, a la Plaça Lluís Com-

panys. Caminada popular als Pèlags de Foix, un dels llocs més 
bonics de la llera del riu Foix. Apte per a tothom. Organitza 
Caminants per Torrelles. 

10:00 h
- Demostració de Puntes de Coixí, al recinte firal. Organitza 

la Colla de Puntaires de Torrelles. 
- Obertura del Santuari de Sta. Maria de Foix, Horari 

d’obertura de 10 a 13:30h. Organitza Associació Cívica 
Santa Maria de Foix.

11:00 h
- Exhibició de ball Country, a la Rambla de La República.  

A càrrec del grup de country El Centre de Sant Martí.

11:30 h
- Plantada de Motos Antigues, a la Rambla de la República. 

A càrrec de  l’Associació amics de les Motos i Vehicles Clàs-
sics del Penedès.

11:45 h
- Visita teatralitzada pels carrers de Torrelles de Foix, on po-

dreu descobrir els orígens i la història del municipi. Activi-
tat gratuïta. Cal reserva prèvia (Inscripcions a l’Ajuntament 
o carpa organització). Places limitades.

- Missa dominical cantada, i tradicional ofrena d’aliments.

Agenda

12:00 h
- Actuació de Planeta Trampolí – espectacle Back 2 Classics. 

Espectacle de carrer. A la Ctra. de Pontons.

12:45 h
- Visita teatralitzada pels carrers de Torrelles de Foix, on po-

dreu descobrir els orígens i la història del municipi. Activi-
tat gratuïta. Cal reserva prèvia (Inscripcions a l’Ajuntament 
o carpa organització). Places limitades.

13:00 h
- Actuació de Cia. Vaivén Circo - espectacle Do not disturb. A 

la Ctra. de Pontons.

14:00 h
- Volada de Globus - Fem volar els desitjos de tothom i omplirem 

el cel d’esperança i alegria. (Globus biodegradables).



14:30 h
- Concert Sergi Ramirez. Versions en acústic. A la zona de 

foodtrucks.

17:30 h
- JAM – espectacle Hats. Escenari de carrer. A la Ctra. de Pontons.

18:30 h
- Actuació de Cia. Moviments – espectacle Lady, Frank & 

Stein. Espectacle de carrer. A la Ctra. de Pontons.

19:30 h
- Actuació Il·lusions Gospel. A la zona de foodtrucks.

20:30 h
- Cloenda de la XXIXena edició de la Fira Artesana, amb 

coca, cava i xocolata per a tothom.  Coca gentilesa de  
Pastisseria Can Pardo  i cava gentilesa de Caves Parés Baltà.

Agenda

Horari:  
 de dijous a dissabte: 13:00 - 16:00 / 20:00 - 23:00   
     diumenge: 13:00 - 16:00

Restaurant Km0
Tel. 654 710 111 - C/Sant Quintí 9-11 Torrelles de Foix

Finestres, persianes,  
mosquiteres,  
manpares bany, reixes 
ballesta, tendals, miralls, 
cortines, etc.

C/ Terra Blanca, 2 - 08731 Sant Martí Sarroca
Tels. 93 899 08 64 - 679 19 74 78 - aluminismanel@gmail.com

ALUMINIS
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Cia. D’Click
Dissabte 27 d’octubre, a les 18:00h,  
a la Crta. de Pontons 
www.dclickweb.net 
espectacle: La Isla
L’acrobàcia i mastil xinés, ens recorda la subtil 

frontera existent entre el teatre físic i la dansa; el circ i el risc; la mà-
gia i el son. Tres personatges crearan situacions inversemblants i 
rocambolesques per superar els límits de la seva illa.

Cia. Planeta Trampolí 
Diumenge 28 d’octubre, a les 12:00h 
a la Crta. de Pontons 
espectacle: Back 2 Classics
Espectacle de llit elàstic fresc, proper i íntim 
per a tota la família. Un espectacle on el llit 

elàstic pren vida pròpia entre les bogeries i acrobàcies del seu 
protagonista. Un espectacle ple d’humor, poesia i caramboles.

Vaivén Circo
Diumenge 28 d’octubre, a les 13:00h
a la Crta. de Pontons
espectacle Do Not Disturb
Una fábrica del inicis del segle XX. Quatre per-
sonatges singulars treballats per provocar 

sentiments de tots els tipus al públic. Personatges portats al límit, 
al límit del risc de la absurditat i també al límit de la tendresa.

Tortell Poltrona

Dissabte 27 d’octubre,  
a les 19:00h, a la Crta. de Pontons

Espectacle:   
Post Clàssic (One man show)   

Tortell Poltrona, pallasso interna-
cional, ens presenta un espectacle 
trepidant carregat d’esquetxos 
que han fet història. 

Un recull dels millors números 
del repertori de Tortell Poltrona, 
emmarcats en un espectacle que 
conté l’essència del pallasso de 
sempre i el repte d’alternatives 
innovadores. 

Tortell Poltrona, és un dels pioners europeus en la renovació 
del pallasso. És carismàtic i tendre, contundent i ferotge, amb 
una càrrega d’energia inesgotable que combina la innocència i 
la trapelleria. 

Un personatge que en trepitjar l’escena ja sedueix a l’espectador 
amb la seva innata i còmplice humanitat, capaç de convertir en 
creïble la més insòlita de les propostes. 

Retalls d’humor en estat pur, pessic de fantasia necessària.

CarrerCarrer



JAM
Diumenge 28 d’octubre a les 17:30h, escenari 
Crta de Pontons 
www.jamweb.cat
espectacle: Hats
Una vida acomodada o una vida somiada? Que 

la por al fracàs no t’aturi, atreveix-te!JAM aconsegueix transmetre’ns 
aquest dilema d’una manera entranyable, divertida i encisadora.

Cia. Moviments
Diumenge 28 d’octubre, a les 18:30h  
a la Crta. de Pontons 
www.ciamoviments.com 
espectacle: Lady, Frank & Stein
El Doctor Frank vol reviure la seva dona, el 

seu amor, la Lady. Per aconseguir-ho necessita l’ajuda de Stein; 
una jove amb moltes ganes i poca experiència. Humor i acrobàcies.

Papanatas Band
Diumenge 28 d’octubre, a partir de les 12
www.martademarte.com
espectacle: SUAU com un peluix
Els nostres amics Els Papanates vindran 
amb el seu humor característic que ens cap-

tiva i diverteix. Ens presenten un espectacle ple de màgia, contes, 
música i... peluixos!
Especial pels més petits, de 0 a 5 anys.

Parellada
Clínica Dental

Boters, 2 (Plaça Tívoli)
08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 890 19 87

Tajo, 72  1r 2a 
08032 Barcelona
T. 93 420 86 00
    93 407 03 49

de Dilluns a Divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 20 h

Dissabte
de 10 a 13 h

Horari:

Carrer



Cia. Amitges

Dissabte 27 d’octubre,  
a les 22:00h, al Casal Torrellenc

Espectacle:   
Ruth i Mercè 
Separades... i què?  

La Ruth fa més de 10 anys que ha 
fet els 40. S’acaba de separar, el 
seu marit l’ha deixada per la seva 
secretària de 20 anys, s’ha quedat 
sense feina i està pendent de des-
nonament. Per sort compte amb 
la Mercè, la seva millor amiga.

La Mercè, més jove que la Ruth, 
tronera i esbojarrada, s’ha pro-
posat animar-la a fer el pas, no tant sols de canviar de casa, 
sinó també il·lusionar-la amb un canvi de vida. 

Ens parlaran dels homes, de cirugia plàstica, de dietes, de sexe, 
de la menopausa, en fi de tot allò que amoïna però sempre pas-
sant-ho tot pel filtre de l’humor i el divertiment.

És una comèdia entretinguda i molt divertida, adreçada a tots 
els públics.

Entrades a la venda a www.ticketea.com i a l’Ajuntament de To-
rrelles.  Preu 10 euros anticipades, 12 euros a taquilla.

Nil Coral i Candela Martínez
Divendres 26 d’octubre,  
a les 21:00h, zona de foodtrucks 
Espectacle: Entre Pantalones y Faldas
 Entre pantalones y faldas és una obra que ens 
transporta a un futur, on la societat es divideix, 

entre els que vesteixen amb faldilles i els que porten pantalons. Som 
un equip de joves ballarins i actors amb un dels nostres primers pro-
jectes. Farem un espectacle on es combina la dansa i el teatre bus-
cant sempre la màxima unió entre tot. Amb la col·laboració de Patri 
Martínez.

AdultsAdults



Veneno en la Piel
Divendres 26 d’octubre,  
a les 22:30h, zona de foodtrucks 
Concert: Versions d’èxit dels 70 al 90
Un repas dels hits del pop espanyol dels 
70/80/90, des de Radio Futura i Los Secre-

tos, fins a Alaska, Nino Bravo, Camilo Sesto… una bona manera 
de cantar i ballar amb cançons que segur que no has oblidat.

Coral Foix
Dissabte 27 d’octubre,  
a les 11:00h, Plaça de l’alimentació 
Petit Concert: Inauguració
Som un grup d’amics que fa 28 anys que ens 
trobem per gaudir de les cançons en bona 

companyia i a més tenim la gran satisfacció que, de tant en tant 
podem compartir-ho amb tots vosaltres. Ens trobem a la Fira!

Jennet i Les All Stars
Dissabte 27 d’octubre,  
a les 20:15h, zona de foodtrucks 
Concert: Jazz Versions
Les poderoses veus de Jennet, acompanya-
da de les All Stars ens aniran desgranant un 

repertori de clàssics del Jazz, del Pop i fins i tot del Rock en una 
festa per als sentits. Tant com a solistes i en quartet, sorprenen 
amb versions atrevides i treballades.

La Banda Ton Pare
Dissabte 27 d’octubre,  
a les 23:30h, zona de foodtrucks 
Concert: Versions de Pop Rock
La filosofia del “bon rotllo” és el que els mou. 
Tot el seu repertori està pensat per això. Si no 

aconsegueixen que us mogueu o canteu, es perque esteu sords, o 
potser teniu agulletes, o esteu afónics, o… tot alhora.

Sergi Ramirez 
Diumenge 28 d’octubre,
a les 14:30h, zona de foodtrucks
Concert: Versions
Versions en acústic de les cançons de la 
teva vida, un ventall de 50 anys de música 

en una sola actuació. El repertori comença i acaba on tu vulguis! 

Il·lusions Gospel
Diumenge 28 d’octubre, a les 19:30h
a la Crta. de Pontons
espectacle Concert
Tal com diu el nostre nom, Il·lusions Gospel, 
fa un any i escaig que vàrem tenir una il·lusió 

per fer realitat un grup de Gospel. Ara, el grup de gospel, amb la 
col·laboració dels companys de Mediona, us esperem al Clownic.

MúsicaMúsica



Area de Food trucks
Oberta tot el Cap de setmana  

Les food trucks, són furgonetes o 
caravanes, preparades per actuar 
com a restaurants rodants, estan de 

moda especialment les d’aire ”retro”, aquelles que es munten 
en vehicles antics totalment transformats.

A la nostra àrea de food trucks, trobareu vehicles antics, que 
us ajudaran a fer-vos passar la gana, us deleitaran amb: 
cuina tradicional catalana de temporada, entrepans calents 
fets en pedra volcànica, crepes, frankfurts, hamburgueses, 
empanades, pizzes, entrepans amb pa de coca, tapes...

Mostra Cervesa artesana
Oberta tot el cap de setmana  

De fa uns anys ençà, han crescut 
arreu del territori elaboradors de 
cervesa artesana. Aquests produei-

xen una quantitat petita i limitada de cervesa, i posen èmfasi 
en els ingredients, la tècnica del fermentat i el sabor, aconse-
guint estils de cervesa personals i diferents.

Hem treballat per trobar cerveses de característiques dife-
rents pel que fa al tipus, colors i elaboracions i portar-les fins 
a Torrelles per a vosaltres. Al Clownic, hi trobareu elabora-
dors de cervesa artesana penedesencs i d’arreu de catalunya. 
Esperem que vingueu a tastar-les i disfrutar-les!



Organitza: Comissió de Fires (Ángeles Morari, David Martínez,  
Encarna Mitjans, Ferran Carbó, Juan Carmelo, Mercè Bages i Sira Carbó)

amb el suport de l’Ajuntament de Torrelles de Foix

Disseny gràfic: Estudi Tutatis, S.L.
 www.tutatis.com

Il·lustració nas: Jan Oliver

Assessorament: Tempo Tourism Services
 www.tempotourismservices.com

www.clownic.cat

Clownic Fires Torrelles de Foix 

@ClownicFires


