moltes gràcies a tots i totes!
Cal Torrents Xic
Ganados Merinero
Parellada – Clínica Dental
Cerveceria La Plaça
Ca la Laia
Pastisseria Can Pardo
AVV Can Coral
Làctics Foix
Jaume Brichs Edificacions
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
Xurreria Sánchez
Cal Xullat
Habitacions rurals Cal Sala
Aluminis Manel

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
Vinyapal
Bar Plana de les Torres
Autoservei Parellada
Tallers Serpecar
Arquitecte Roger Lluch
Perruqueria Jaume
La Nova Cantonada
Panadería Rosticería
Cal Dubó
JBD Sonoritzacions
Foix Supermercat Rostisseria
Miquel Bau - Material de
Construccions

Presentació
Des de la Comissió de Fires de Torrelles de Foix volem
culminar la feina feta des dels inicis, fins a dia d’avui. En
aquests 28 anys de Fira Artesana, s’han anat incorporant activitats i actuacions diferents i innovadores com ha estat el
Festival Clownic. Una iniciativa que va venir per quedar-se,
amb espectacles de pallassos i teatre de carrer, concerts de
música per a tots els públics. Tot plegat, donant un toc diferent i alegre a la fira, convertint-la en la fira dels sentits.
Un cap de setmana de festivitat i cultura, per compartir i
compartir rialles; sobretot moltes rialles. Un cap de setmana dedicat, en gran mesura, als infants. És per això que,
enguany, volem dedicar un racó de la nostra fira, a ser solidaris amb els qui pateixen càncer. Volem posar el nostre
gra de sorra en els avenços contra el càncer infantil.
I tu ens hi pots ajudar! Com? Doncs amb un nas vermell!
Un nas vermell com els del nostre festival, d’aquests que
fan passar una bona estona a les criatures. Els convertirem en un globus, on tothom qui vulgui podrà posar-hi un
desig. Desitjos d’alegria i d’esperança per als infants als
que volem ajudar que recollirem durant tot el cap de setmana i serà el diumenge 29 al migdia, quan els farem volar.
Tot de globus vermells carregats amb bonics desitjos que
escampin esperança i alegria pel cel i es facin realitat.
Tota la recaptació anirà destinada al grup de Recerca
Translacional del Càncer en la Infància i l’Adolescència del
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), dirigit pel Dr. Josep Sánchez de Toledo i la Dra. Soledad Gallego.

Agenda
Divendres 27 d’octubre
21:30 h
- Concert Havana Latin Soul. Direcció del mestre Barbaro
Sánchez, nominat als Grammy 2004. A l’escenari de la zona
de foodtrucks.

Dissabte 28 d’octubre
11:00 h.
- Inauguració oficial de la Fira, a càrrec de Excma. Sra. Mercè
Conesa, Presidenta de la Diputació de Barcelona.
- Actuació de la Coral Foix, a la zona de la inauguració.
- Presentació de les exposicions
Vestits del mòn, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.
Organitza l’Associació de Dones.
Aquarel·les, de les alumnes de la classe de pintura,
a l’Ajuntament.
- Obertura Tòmbola solidària. A la Rectoria. Organitza Coral Foix
11:30 h
- Cercavila amb el balls Torrellencs. Sortida davant del Banc
de Sabadell.
18:00 h
- Actuació de Teatre Mòbil – espectacle Cösmix. Escenari de
carrer. A la Ctra. de Pontons.

Agenda
19:00 h
- Actuació de Cia. Pakipaya – espectacle Shake, Shake,
Shake. Espectacle de Carrer. A la Ctra. de Pontons.
20:00 h
- Concert de Trifàsic – Versions personals. A l’escenari de la
zona de foodtrucks.
22:00 h
- Actuació de Jordi Díaz – espectacle Els homes són de Mart i
les dones de Venus, al Casal Torrellenc. Entrades a la venda
a www.ticketea.com, i a l’Ajuntament de Torrelles. Preu 12
euros anticipades, 15 euros a taquilla.
23:30 h
- Concert Jennet Reggae Sessions – Versions de reggae tranquil de temes actuals. A l’escenari de la zona de foodtrucks.

Agenda
Diumenge 29 d’octubre
09:00 h
- Sortida de la 6a Caminada de la Fira, a la Plaça Nova. Distància
8 Km. Durada 3. Moderat. Organitza Caminants per Torrelles.
- 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.
11:45 h
- Missa dominical cantada, i tradicional ofrena d’aliments.
12:00 h
- Actuació de LePuant – espectacle Tot sol... i núvol. Espectacle de carrer. A la Ctra. de Pontons.
12:15 h
- 1a Concentració de cotxes Citroën, concentració de vehicles
a la Rambla del Pla del Setze. André Citroën Club.

Agenda
13:00 h
- Actuació de Cia. La Tal - espectacle The Incredible Box. A la
Ctra. de Pontons.
13:50 h
- Volada de Globus - Fem volar tots els desitjos per a que es
facin realitat i omplin el cel d’esperança i alegria.
14:00 h
- Actuació Palos de Ciego & Raul Thovar. A la zona de foodtrucks.
17:30 h
- Actuació Lluís Gavaldá i Trau – espectacle Jugant amb els
Clàssics. Escenari de carrer. A la Ctra. de Pontons.
18:30 h
- Actuació de Cirk About It – espectacle El Apartamento.
Espectacle de carrer. A la Ctra. de Pontons.
19:30 h
- Concert Jennet Versions – Versions tranquil·les de temes
actuals. A l’escenari de la zona de foodtrucks.
20:30 h
- Cloenda de la XXVIIIena 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.

Havana Latin Soul
Divendres 27 d’octubre,
a les 21:30h, zona de foodtrucks
Concert: Salsa, Son, Latin Jazz,
Bossa, Boleros...
Habana Latin Soul, és una agrupació musical formada per músics professionals de diferents
parts del món, que cultiva gèneres musicals. Fundada al 2003,
sota la direcció del mestre Barbaro Sánchez, qui compta amb
un aval musical extraordinari.
Ha sigut integrant d’orquestres
de gran prestigi internacional.
Ha estat Nominat als premis
Grammy 2004 conjuntament
amb el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro.
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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

Trifasic
Dissabte 28 d’octubre,
a les 20:00h, zona de foodtrucks
Concert: Versions
Trifàsic és un grup penedesenc
que combina cançons pròpies
amb temes de pop i de rock de
tots els temps i de tot tipus
d’artistes. Passant per clàssics
del rock català, algun tema de soul, música pop actual, alguna peça
folk irlandesa o peces de rock mític de tots els temps. Tot a tres
veus, amb acompanyament de guitarra, violí i bateria.

Palos de Ciego & Raul Thovar
Diumenge 29 d’octubre,
a les 14:00h, zona de food trucks
Concert: Versions
És possible que a la vostra vida
hàgiu sentit moltes i emocionants
cançons. Palos de Ciego, simplement n’hem escollit unes quantes, per fer-ne versions acústiques. Acompanyats de Raúl Thovar, que fa una música plena de
detalls en els arranjaments i el bon gust i delicadesa per la melodia.

Jennet
Dissabte 28 d’octubre,
a les 23:30h, zona de foodtrucks
Concert: Reggae Sessions
Laura Capdevila: veu
Enric: piano elèctric
Fela Beat: mashine
Bob Marley, Amy Winehouse, Bruno Mars, Scorpions, Animal… No
tenen res a veure ?
Encara que són ben diferents, tots ells han estat convertits al reggae tranquil de la mà de Jennet.

Diumenge 29 d’octubre,
a les 20:30h, zona de foodtrucks
Concert: Reggae Sessions
Laura Capdevila: veu
Enric: piano elèctric
Fela Beat: mashine
La personalíssima veu de Laura
Capdevila dóna vida a versions de Jazz i Pop, fluint entre arranjaments minimalistes i la percussió electrònica

Jordi Díaz
Dissabte 28 d’octubre,
a les 22:00h, al Casal Torrellenc
Espectacle:
Els homes són de Mart i les dones de Venus
Guia esencial per entendre la parella.
Estem destinats els homes i les
dones a no entendre’ns?
Una hilarant comèdia en forma
de classe instructiva, sobre les
relacions entre homes i dones.
Sobre les diferències de funcionament de cada sexe, sovint davant situacions quotidianes que
seran en realitat font de complicitat i no de conflicte.
Adaptació de la novela John Gray.
Entrades a la venda a www.ticketea.com i a l’Ajuntament de
Torrelles.
Preu 12 euros anticipades, 15 euros a taquilla.

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

Teatre Mòbil
Dissabte 28 d’octubre, a les 18:00h,
a la Crta. de Pontons
http://www.teatremobil.com
espectacle: Cösmix
Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer riure. Cösmix, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria!

Cia. PakiPaya
Dissabte 28 d’octubre, a les 19:00h , escenari a la Crta. de Pontons
www.pakipaya.net
espectacle: Shake, Shake, Shake
Un espectacle burlesc de quadre aeri i màstil xinès. 2 màstils, una estructura de 6m d’alt i…Tony! Humor,
complicitat, risc i emoció. Un espectacle a ritme de música disco!

LePuant
Diumenge 29 d’octubre, a les 12:00h
a la Crta. de Pontons
www.cialepuant.com
espectacle Tot sol... i Núvol
Un pallasso, una cadira i una maleta: tres
companys de viatge. Ara fa sol, ara fa núvol i ara sol… i núvol. Un espectacle proper i molt humà, on tots ens hi sentirem
identificats.

Cia. La Tal
Diumenge 29 d’octubre a les 13h, escenari
Crta de Pontons
www.cialatal.com
espectacle: The Incredible Box
Què passaria si durant dècades es representés
el mateix espectacle? Doncs que, aquest es convertiria en l’espectacle
més estrafolari, absurd, ridícul i extravagant de tots els temps.

Cirk About It
Dumenge 29 d’octubre, a les 18:30h
a la Crta. de Pontons
www.cirkaboutit.com
espectacle: El Apartamento
Quan el circ és el protagonista al menjador
de casa, tot pot escapar de la normalitat i convertir-se en excepcional. Espectacle amb equilibris, salts acrobàtics i molt visual.

Papanatas Band
Dissabte 28 o diumenge 29 d’octubre
www.martademarte.com
espectacle Presentació de Clownssiks
Els Papanates no volen perdre’s la fira
d’enguany i aterraran a Torrelles per presentar el seu últim CD: “Clownssiks”. Impossible preveure el lloc i
l’hora però de ben segur que vindran amb el seu humor característic que ens captiva i diverteix.

Lluís Gavaldá i Trau
Diumenge 29 d’octubre,
a les 17:30h, a la Crta. de Pontons
Espectacle:
Jugant amb els Clàssics
Trau, el grup de moda de la nova
fornada del pop català, s’ha aparellat amb Lluís Gavaldà per presentar una nova proposta musical.
Es tracta de jugar amb els clàssics del pop, versionant els grups
dels 60’s que van bastir les bases de la música popular. Beatles,
Kinks, Beach Boys, Who, Rolling Stones i Dylan són reinterpretats
per a tots els públics, els que van créixer escoltant-los i els que
volen descobrir les arrels del rock actual. Es tracta d’un espectacle
audio-visual que de ben segur sorprendrà i divertirà diferents generacions de gent que s’estima la música apassionadament.
“La sintonia entre Gavaldà i Trau es va fer evident des del primer acord. El de Constantí va demostrar el que ja sospitàvem:
les versions originals de les seves cançons preferides li queden com un vestit a mida. I Quan Lluís Gavaldà és feliç, hi ha
màgia.” Cristina Serret, Més Tarragona

Próxima obertura a la Crta. de Pontons

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. Aquests 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 treballat per trobar cerveses de característiques diferents en quant a tipus, colors i elaboracions i portar-les fins
a Torrelles per vosaltres. Al Clownic, hi trobareu elaboradors
de cervesa artesana penedesencs i d’arreu de catalunya. Esperem que vingueu a tastar-les i disfrutar-les!

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

