moltes gràcies a tots!
Cal Torrents Xic
Ganados Merinero
Parellada – Clínica Dental
Cerveceria La Plaça
Ca la Laia
Pastisseria Can Pardo
Jester
Peixateria Tere
Làctics Foix
Jaume Brichs Construccions
El Castell
Comercial Gili
Taxi J. Junqué
Perruqueria Mari
Nou Espai Sarroca
RS Serigrafia
Construccions J. Oriol Vallés
Restaurant La Fassina
Veterinari del Foix
Arianel·la de Can Coral
Restaurant Km 0
Treballs de Paleta Gerad Brichs
Xurreria Sánchez
Motor Foix, S.L.

Habitacions rurals Cal Sala
Farmàcia M. Pilar Martínez
Rosell
Montse Coaliment
Sonia dos Santos
Estética Fuen
Construccions i Reformes
Jaume Balcells
Party-Decor, S.L.
Ingenieros y Consultores
Urbanísticos
Pere Escofet Instal·lacions
Perruqueria Rosa
Vinyapal
Bar Plana de les Torres
Autoservei Parellada
Tallers Serpecar
Arquitecte Roger Lluch
Perruqueria Jaume
La Nova Cantonada
Garden Foix
Panadería Rosticería
Cal Dubó
JBD Sonoritzacions

Presentació
Tenim de nou, amb tots nosaltres, el Clownic Festival
que torna, un any més, durant el cap de setmana de les
Fires Artesanals de Torrelles de Foix. Per tercera vegada,
doncs, podrem gaudir d’un cap de setmana que omplirà el
poble d’espectacles de carrer, humor i màgia, i activitats
de folklore. Tot això, en el pintoresc paisatge que creen
els firaires que, des de fa anys, assisteixen al nostre poble
amb els seus productes per compartir l’artesania i la tradició de la que són coneixedors.
Un festival que va néixer amb la idea d’afegir noves propostes i formes artístiques a uns dies de tradició i costums, va ser molt ben rebut per part de la gent de la
comarca i, així, a data d’avui, s’encamina a ser una nova
festivitat local.
El que vol aquesta iniciativa és arribar a totes les edats
i els gustos. Això ho fa seguint una línia d’art modern i
original que combini des d’espectacles infantils fins a
l’humor picant per a adults, passant per la sorpresa de la
màgia.
En aquesta 3a edició del Clownic Festival reprenem
l’essència de l’esdeveniment amb un nou programa de
grups, artistes i convidats especials. Per això, sols ens
queda dir que, si voleu descobrir qui seran i què presentaran, només heu de fer un cop d’ull al programa que teniu
entre mans.

Agenda
Divendres 21 d’octubre
20:30 h
- Nit de teatre amateur. Actuació de Parella de 2. Espectacle
La Bèstia de la Mar Salada.
Espectacle de la Roda de teatre de l’Alt Penedès GATAP.
Lloc: Casal Torrellenc.
Espectacle de Pagament, preu: 5 euros.
Entrades a l’Ajuntament i a taquilla 1h abans de l’espectacle.
22:30 h
- Concert Radio Reggae. A la zona de foodtrucks. Concert
Gratuït.

Tel. 677 32 25 89
Barri La Serra de Baix, s/n (ca l’Oriol)
08731 Sant Martí Sarroca

Agenda
Dissabte 22 d’octubre
11:00 h.
- Inauguració oficial de la Fira, a càrrec de Hble. Sr. Jordi Jané,
conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya.
- Actuació de la Coral Foix, a la zona de la inauguració.
- Presentació de les exposicions
Bodegons, paraments de taula i estris de cuina antics,
a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. Organitza
l’Associació de Dones.
Pintures, al vestíbul de l’Ajuntament. Autor: Josep Brichs
Maquetes. Al vestíbul de l’Ajuntament. Autor: Adolfo Pastor
- Obertura Tòmbola solidària. A la Rectoria. Organitza Coral Foix
11:30 h
- Cercavila amb el balls Torrellencs. Sortida davant del Banc
de Sabadell.
12:30 h
- Espectacle-taller de de La Gal·lia, espectacle - taller de pintura Pintant Secrets. Escenari de carrer.
17:30 h
- Tast de Cerveses. Sala de Juntes de l’Ajuntament. Places
limitades. Inscripcions a l’Ajuntament. Preu 6 euros.
18:00 h
- Actuació de La Bleda – espectacle Tut tururut la princesa!.
Escenari de Carrer. A la Ctra. de Pontons.

Agenda
19:00 h
- Actuació de Circ Vermut – espectacle Ni cap ni peus, espectacle de carrer. A la Ctra. de Pontons.
20:00 h
- Concert de Anaïs Vila – Concert Entre els dits, a l’escenari de
la zona de foodtrucks.
22:00 h
- Actuació de The Chanclettes 2.0 – espectacle #DPutuCooL ,
al Casal Torrellenc. Entrades a la venda a www.ticketea.com,
i a l’Ajuntament de Torrelles. Preu 10 euros anticipades, 12
euros a taquilla.
23:30 h
- Concert de D-Band Trio – Concert Reversions a tres bandes,
a l’escenari de la zona de foodtrucks.

Estampacions sobre tèxtil
Articles de regal
Brodats
Transfer
El Raval, 102-baixos - 08737 Torrelles de Foix
Tel. i fax 938971153 - Tel. mòbil 630240226
rsserigrafia@telefonica.net

Agenda
Diumenge 23 d’octubre
09:00 h
- Sortida de la 5a Caminada de la Fira, a la Plaça Nova. Distància 14 Km. Durada 3 o 4h. Organitza El Torrellenc Tranquil.
- Campionat de Petanca, al camp Municipal de Pentanca
”Josep Balcells”.
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
- Plantada de Motos Antigues, a la Rambla del Pla del Setze.
A càrrec de l’Associació amics de les Motos i Vehicles Clàssics del Penedès.
- Exhibició de ball Country, a la Rambla del Pla del Setze.
A càrrec del grup de country El Centre de Sant Martí.
- Partit de futbol base, grup 1, Base Torrelles - Cubelles. Al
camp Municipal de Futbol “Jaume Brichs”.
11:45 h
- Missa dominical cantada, amb la tradicional ofrena
d’aliments.
12:00 h
- Actuació de Jam – espectacle El Mêtre. Espectacle de carrer.
A la Ctra. de Pontons.

Agenda
12:30 h
- 1a Concentració de Seat 600, concentració de vehicles a la
Rambla del Pla del Setze. Club seat 600 Sabadell
13:00 h
- Actuació de Cia. La Tal - espectacle The Incredible Box. A la
Ctra. de Pontons.
17:00 h
- Actuació de Jam – espectacle El Mêtre. Espectacle de carrer.
A la Ctra. de Pontons.
18:00 h
- Actuació de Desastrosus Cirkus – espectacle Aquí no hi
ha ningú. A la Ctra. de Pontons.
19:00 h
- Concert de Soul Latin Jazz, al recinte firal. Escenari Zona
de les foodtrucks.
20:30 h
- Cloenda de la XXVIIena edició de la Fira Artesana, amb
coca, cava i xocolata per a tothom. 
Coca gentilesa de
Pastisseria Can Pardoi cava gentilesa de Caves Parés Baltà.

Radio Reggae
Divendres 21 d’octubre,
a les 22:30h,
a la zona de food trucks
Concert:
Reggae
Radio Reggae és un projecte
musical de l’Oski, el cancant del
grup Zulú 9.30 en format duo
electrio-acústic (batería/percusió, veu, guitarra i secuències
electròniques) el repertori és
compon de reggae, mestissatge, pop, cumbia, rumba, ska…
Temes propis, i versions de Bob Marley, Manu Chao, UB40,
Police, Bruno Mars, Amy Winehouse, i alguns temes de la banda Zulú 9.30 revisitats amb aquest nou format. Un concert que
barreja el so en directe i sequencies electrònices, i que crea un
ambient alegre de música propera en directe i bones vibracions.
www.zulu930.com
Espectacle gratuit

The Chanclettes 2.0
Dissabte 22 d’octubre,
a les 22:00h,
al Casal Torrellenc
Espectacle:
#DPutuCooL
The Chanclettes celebren els seus
20 anys de carrera (a les mitges)
amb l’espectacle #DPutuCooL,
estrenat al Molino al 2014.
El xou més esbojarrat i compromès de The Chanclettes. És un
retrat hilarant de la societat que
ens envolta i de temes socials i
polítics d’actualitat, amb els seus famosos TúrmixPlayback’s, ball,
paròdies, i humor irreverent, molt! Cabaret contemporani cosmopolita amb denominació d’orígen...en català, of course!
www.thechanclettes.com
Espectacle de teatre clown de sala per a gent jove i adulta.
Entrades a la venda a www.ticketea.com i a l’Ajuntament de
Torrelles.
Preu 10 euros anticipades, 12 euros a taquilla.

Anaïs Vila + D-Band Trio
Dissabte 24 d’octubre,
a les 20:00h, i a les 23:30h
a la zona de food trucks
Concert a les 20:00
Entre els dits
Entre els dits és un disc íntim,
sincer i personal. L’Anaïs fa un
recull dels temes que parlen
d’amor, desamor, desig, amistat
i expectatives de futur. Sentiments que els descriu d’una manera poètica, però alhora directa,
i que s’entrellacen i s’emmotllen amb les melodies de cada tema.
Concert a les 23:30:
Reversions a tres bandes
Anaïs Vila, veu i guitarra
Mateu Peramiquel, teclat
Josep Cordobés, bateria i percussió
Tres joves músics, s’uneixen ara per reversionar
temes coneguts per tothom. Oferint un repertori de clàssics de la música fins a estrenes dels
últims anys, aquest trio musical passarà per estils diferents, atorgant el seu toc personal a cada
tema.

Amaia Hernández Trio
Diumenge 23 d’octubre,
a les 19:00h,
a la zona de food trucks
Concert:
Soul Latin Jazz
Amaia Hernández, veu
Barbarito Sánchez, contrabaix
Enric Capdevila, piano
Trio de jazz i soul, que revisa i
actualitza els grans temes del
génere. També inclou en el seu
repertori algún tema llatí, sempre dins d’un mateix estil compacte i en fusió amb el Jazz.

Parellada
Clínica Dental
Horari:
de Dilluns a Divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 20 h
Dissabte
de 10 a 13 h

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

Nit de teatre amateur
Companyia Parella de 2
Divendres 21 d’octubre,
a les 20:30h,
al Casal Torrellenc
Espectacle de la Roda de
teatre de l’Alt Penedès GATAP:
La Bèstia de la Mar Salada
Heus ací la història d’un vell
mariner, en Capità Bromera, i
del seu fidel ajudant, en Grumet Canyafluixa que, a bord
del Tastavents, el seu tronat
vaixell, naveguen per les aigües
dels cinc oceans per tal de capturar la temuda Bèstia de la Mar Salada.
La Bèstia de la Mar Salada és un relat al llindar del real i l’imaginari
que, a través d’uns personatges humans i carismàtics convida a
la reflexió sobre el nostre compromís amb el planeta.
Espectacle Familiar, per petits i grans
www.parellade2.com
Venda d’entrades a l’Ajuntament i a taquilla, 1 hora abans de
l’espectacle
Preu 5 euros

Cia. La Gal·lia
Dissabte 22 d’octubre, a les 12:30h,
a la Crta. de Pontons
www.lagalliacreativitat.wordpress.com
espectacle-taller: Pintant Secrets
Gaudiu d’una història plena d’art amb música
en directe i narrada per uns personatges confeccionats al moment
que ens desvetllaran un secret molt ben guardat.

Cia. La Bleda
Dissabte 22 d’octubre, a les 18:00h , escenari a la Crta. de Pontons
www.lableda.com
espectacle: Tut tururut la princesa!
La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor.
Avui, que ha vingut tanta gent a veure-la, i no els el pot mostrar!
Amb la il.lusió que li feia! Ep: l’ha perdut… o li han pres?

Circ Vermut
Dissabte 22 d’octubre, a les 19:00h
a la Crta. de Pontons
www.circvermut.com
espectacle Ni cap ni peus
Dos personatges amb clau de circ i humor intentaran sortir-se’n dels entrebancs que ells mateixos es busquen
amb accions quotidianes com pot ser seure en una cadira, penjar
una jaqueta o pintar un quadre.

Jam
Diumenge 23 d’octubre, a les 12:00h i les
17:00, a la Crta. de Pontons
www.jamweb.cat
espectacle: Mêtre
Una taula, dues cadires, un parasol, un penja
roba, un rellotge i un MÊTRE: “Vine i observa. Et convido al meu
món!” Imaginació, complicitat, riure, emocions i tendresa...

Cia. La Tal
Dimenge 23 d’octubre a les 13h, escenari
Crta de Pontons
www.cialatal.com
espectacle: The Incredible Box
Que passaria si durant dècades es representés
el mateix espectacle? Dons que, aquest es convertiria en l’espectacle
més estrafolari, absurd, ridícul i extravagant de tots els temps.

Desastrosus Cirkus
Diumenge 23 d’octubre, a les 18:00
a la Crta. de Pontons
www.desastrosus-cirkus.com
espectacle: Aquí no hi ha ningú
Diu la dita que els pallassos sempre arriben
tard. Sovint tant tard, que els altres se’n van. Fins i tot els mossos
se’n van, deixen la pista buida, no queda ningu!I que fan els pallassos davant les adversitats? Pensar amb els peus, és clar...

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.
En 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, entepans 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. Aquest produeixen una quantitat petita i limitada de cervesa, i posen èmfasis
en els ingredients, la tècnica del fermentat i el sabor, aconseguint estils de cervesa personals i diferents.
Hem portat fins a Torrelles alguns d’aquests productors:
Gotim - tipus: Weizen-Weissbier, 5,5% - Vilafranca del Penedès
La Masovera - tipus: Pale ale 5,7% i Belgian blonde 6,2% - Tremp
Rústica bufona - tipus: Large 6,0%, Rossa Pilsen 4,5%, Negra
Stout 5,5%, Morena pale ale 5,0% - Sarral
Tous d’Anoia - tipus: Weizen-Weissbier, 6,3% - Sant Martí de Tous

travel, events & meetings
+34 609 825 347 VGN BCN
info@tempotourismservices.com www.tempotourismservices.com

www.clownic.cat
Clownic Fires Torrelles de Foix
@ClownicFires
Organitza: Comissió de Fires (Ángeles Morari, David Martínez,

Eulàlia Torné, Ferran Carbó, Juan Carmelo, Mercè Bages i Sira Carbó)

amb el suport de l’Ajuntament de Torrelles de Foix
Comunicació: Foix Coral
Disseny gràfic: Estudi Tutatis, S.L.
www.tutatis.com
Il·lustració nas: Jan Oliver
Assessorament: Tempo Tourism Services
www.tempotourismservices.com

