FESTA MAJOR

2017

TORRELAVIT
DEL 14 AL 17 D’AGOST

Benvolguts veïns i veïnes de Torrelavit,
Ja tornem a tenir la Festa Major a tocar. Mirem enrere i
ha passat un any volant, i amb ell moltes coses personals,
familiars i col·lectives.
Arriba ara aquell moment per intentar alentir el temps per
gaudir de les vacances, descansar, desconnectar..., temps per
conviure més i millor amb la família i els veïns.
Temps també per fer poble i passar unes estones agradables
tots plegats.
I és amb aquest objectiu que els membres de la Comissió de
Festes han treballat de valent per oferir-nos una Festa Major
molt intensa, amb novetats i descoberta d’espais nous.
Cal agrair aquest esforç que fan i la dedicació que hi tenen.
Serveixin aquestes ratlles de reconeixement i agraïment per
tot aquest temps de la seva vida personal que dediquen a
l’interès general del poble, al servei de tots els veïns i veïnes,
per fer-nos passar uns moments agradables i especials.
Moltes gràcies per tota aquesta feinada!
I a tots vosaltres, en nom de tots els regidors i les regidores
de l’Ajuntament, i en el meu propi, desitjar-vos que passeu
uns bons dies de Festa Major en família i veïnatge, en què
compartir temps i experiències i, també, recordar els que ja
no hi són.
Molt bona Festa Major!

Ramon Riera Bruch
Alcalde de Torrelavit

Benvolguts veïns i veïnes, un any més us presentem el
programa de Festa Major. Després de mesos de preparació,
d’intentar aportar noves idees, de reunions amb diferents
representants per aconseguir el que volíem a un preu
raonable, de nervis i esforç, ha arribat el moment de gaudir
de la nostra Festa Major. Desitgem que el programa que us
presentem sigui del vostre interès. Volem que hi participeu,
que us ho passeu bé, que us canseu, que compartiu
moments inoblidables, que VIVIU!
Aquesta Comissió de Festes plega i espera haver-ho fet al
millor possible. Esperem que us quedi aquesta Festa Major
com un bon record de l’estiu. I us animem a continuar
amb la tasca de programar la nostra festa gran perquè,
sense dubtes, ha estat un honor, un motiu d’orgull i molt
satisfactori fer-ho per a vosaltres i per a Torrelavit.
Així doncs, ens acomiadem amb aquest programa –que si fa
molta calor el podreu fer servir de ventall– i us desitgem una
BONA FESTA MAJOR!
La Comissió de Festes de Torrelavit la formen:

Jordi Capitán
Jesús Montserrat
Eva Sanz

PROGRAMA

Diumenge 13
18 h Tronada de Festa Major
al carrer Major
18.30 h La Gotimada
Organitza: La Gotimada, per a inscripcions i informació
poseu-vos en contacte amb ells
22.00 h Moonlight Concert amb els

Baron Brandy

al bar de la piscina
21-1 h Pool Party
La piscina romandrà oberta

Dilluns 14
11-14 h Inflables
i 16-18 h a la piscina
11-14 h Torrelavit Express
i 16-18 h Parades a la Pineda Nova, la Pineda, c/ del Molí, plaça
Sant Marçal, c/ del Bosc i piscina
18.30 h Concert Chill Out amb

Gina and the Tonics
al bar de la piscina

21.00 h Ball de foc
amb les colles Els Cremats i Si et Cremo et Fots,
a la plaça de Sant Marçal
22.00 h Sopar de Festa Major
amb l’espectacle Els hits de la teva vida,
al pati de les Escoles. El menú i la compra de tiquets del
sopar s’anunciaran els propers dies
23.30 h Pregó de Festa Major
a càrrec dels nens i les nenes de l’escola J.J. Ràfols,
al pati de les escoles
En acabar Lliurament de premis del

II Concurs de Carrers i Balcons

de la Festa Major de Torrelavit, gràcies al patrocini
d’Electricitat Samsó
A partir Nit jove i empalmada amb
de les els 9Son i sessions de Dj
24.00 h a la pista polivalent

Dimarts 15
9-11 h Inflada i enlairament de

globus aerostàtic

Al costat del Parc dels Miradors
Preu tiquet: 10 €
Es poden comprar a l’Ajuntament o al mateix moment
d’accedir al globus; tindran prioritat les persones que
hagin adquirit per avançat el tiquet
11-15 h Taller de circ
a la piscina
Patrocinat per Pere Pujades
12 h Missa solemne
a Santa Maria de Lavit
18.30 h Ball de balls
al pati de les Escoles: dansaires, timbalers, diables i
capgrossos
19.30 h Ball de tarda amb

l’Orquestra La Privada
al Pati de les Escoles

22.00 h En Peyu
ens presenta

Planeta Neptú

al Pavelló Municipal
Aforament limitat a 400 persones
Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament
i a través de Ticketea a 12 €
Taquilla a 15 €
24.00 h Concert de

Noelia & Kim
dins d’un

Iglú de Vent

a sota del carrer Major (al final de la ziga-zaga)
0.30 h Central de la Pagesia
a la Pista Polivalent

Dimecres 16
11-14 h Inflables
i 16-18 h al Pavelló
14.30 h Vermut Electrònic
al Vilet
Organitza la Central de la Pagesia amb bona música i
esferificacions de mojitos i gintònics
18.30 h Baixada d’andròmines
Des del cementiri de Lavit fins al bar de la Maria
Trofeus a l’andròmina més ràpida i a la més original
Inscripcions 10 d’agost de 16 a 21 h
a la Sala de Plens de l’Ajuntament
Amb el patrocini del Bar Forn d’en Pep
17-19 h Tirolina
a la piscina
Llença’t amb tirolina a l’aigua!
19.30 h Ball de tarda amb

l’Orquestra Parfills
al pati de les Escoles

23 h Andrea Motis i Joan Chamorro Trio
Enmig de la seva gira mundial, l’Andrea Motis ve a
Torrelavit a presentar-nos el millor jazz
Davant l’església de Sant Marçal
Aforament limitat a 300 persones
Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament i a través
de Ticketea a 15 €. Taquilla a 20 €
0.30 h Maridatge de contes eròtics i vins del Penedès
al Vilet
0.30 h Central de la Pagesia
a la pista Polivalent

Dijous 17
11-14.30 h Tobogan urbà
al carrer Puigcúgol
Vine amb xancles, banyador i tovallola a refrescar-te
i riure
14.30 h Concert vermut amb els

Guardafuegos

a la plaça de la Pau

17-19 h Tirolina
a la piscina
Llença’t amb tirolina a l’aigua!
18.30 h Ballada de sardanes
amb la Selvatana a la plaça davant de les Escoles
19.30 h Ball de tarda amb

l’Orquestra Selvatana
al pati de les Escoles

23.30 h Castell de focs
de final de Festa Major al pati de les Escoles
Tot seguit Gran concert de l’Orquestra Selvatana
al pati de les Escoles
Entrades a la venda a l’Ajuntament i a la taquilla a 6 €
1.00 h Versots
a càrrec dels diables Si et Cremo et Fots
al pati de les Escoles
1.30 h Ball de nit amb

l’Orquestra Selvatana
I finalitzarà la Festa Major 2017 de Torrelavit amb la

Central de la Pagesia

Llotges Festa Major
INCLOU:
Una taula amb 6 cadires al pati de les Escoles durant tots els dies de
Festa Major
+ 6 entrades per al concert de l’Orquestra Selvatana
+ 1 domàs de Festa Major
+ 1 ampolla de cava + coca durant el concert de l’Orquestra
Selvatana, gràcies al patrocini de Forn Cal Camilo
Preu de la llotja: 80 €

Podeu abonar les llotges el proper 10 d’agost de 16 a 21h a la Sala
de Plens de l’Ajuntament. Posteriorment es realitzarà el sorteig per
assignar les diferents llotges a cada sol·licitant.

II Concurs de Carrers i Balcons
DUES CATEGORIES:
Carrers
Inscripcions el proper 10 d’agost de 16 a 21 h a la Sala de Plens
de l’Ajuntament. Es necessitarà nom del carrer, títol de la
proposta; nom, cognoms i telèfon del representant dels veïns
participants.
Premi: 150 € i una placa com a Millor Carrer de la Festa Major
2017, amb el patrocini d’Electricitat Samsó.
Balcons o façanes de casa
Inscripcions el proper 10 d’agost de 16 a 21 h a la Sala de Plens
de l’Ajuntament. Es necessitarà adreça, títol de la proposta;
nom, cognoms i telèfon del participant.
Premi: Un sopar per a 2 persones i una placa com a Millor Balcó
de la Festa Major 2017.

El jurat passarà per tots els carrers i totes les cases participants el
proper 14 d’agost al matí.
El Torrelavit Express procurarà fer un recorregut per tots els carrers i
els balcons participants.
Els guanyadors seran anunciats el mateix dia 14 d’agost després del
Pregó de Festa Major.

Venda d’entrades i domassos
ANDREA MOTIS I JOAN CHAMORRO TRIO
Anticipada 15 €, a l’Ajuntament de Torrelavit i a www.ticketea.com
Taquilla 20 €
PEYU. PLANETA NEPTÚ
Anticipada 12 €, a l’Ajuntament de Torrelavit i a www.ticketea.com
Taquilla 15 €
GLOBUS AEROSTÀTIC
10 €, a l’Ajuntament de Torrelavit
CONCERT ORQUESTRA SELVATANA
6 €, a l’Ajuntament de Torrelavit
DOMÀS DE FESTA MAJOR (4 colors fluor a escollir)
10 €, a l’Ajuntament de Torrelavit

PATROCINADORS PRINCIPALS:

PATROCINADORS D’ACTES:

Cal Camilo
Electricitat Samsó
Pere Pujades
Forn d’en Pep
POTS SEGUIR-NOS A:

@fmtorrelavit

@fmtorrelavit

@fmtorrelavit

