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La Festa de la Cirera de 2020 serà, malauradament, recordada per tothom com l’edició “confinada”, i és 
que les circumstàncies de la pandèmia de fa un any, en ple confinament, no van permetre anar més enllà 
d’una programació virtual.

Enguany la situació és una mica millor i, tot i que encara estem lluny de poder donar per erradicada la 
COVID-19, les restriccions són molt més laxes i ens han permès organitzar un programa prou complet.

És evident, però, que encara no serà una edició normalitzada i, qui més qui menys, trobarem a faltar ele-
ments típics d’altres edicions: les barraques, les parades al carrer Major, les activitats al carrer Sant Pau, 
etc. així com totes aquelles persones que ja no ens podran acompanyar enguany.

Tot i això, entitats, pagesos, comerços i Ajuntament, hem volgut programar una edició que ens serveixi 
per anar recuperant algunes de les activitats que tant enyorem amb l’esperança que la Festa de la Cirera 
del 2022 sigui ja la que tothom desitja i anhela.

Com en qualsevol altre moment de la vida, podem veure el got mig buit, enyorant tot allò que encara no 
podem fer a causa de les restriccions actuals, o bé gaudint de tot allò que ja podem tornar a fer, encara 
que sigui menys del voldríem. Us convido doncs viure la Festa de la Cirera del 2021 aprofitant tot allò 
que ens ofereix.

Visca la 41a Festa de la Cirera! Visca la vida!

 Ignasi Llorente Briones
Alcalde de Torrelles de Llobregat

MERCAT DE LA CIRERA I FIRA D’ARTESANSTOT ALLÒ QUE ENYOREM, TOT ALLÒ QUE TENIM

ZONA D’ACTIVITATS

SALUTACIÓ DESTACATS

5 i 6 de juny / Parc de Can Sostres, C. Sant Pau i Cal Joc

Dies 4, 5 i 6 de juny / Aparcament de Catalunya en Miniatura

Per a poder complir amb les mesures de seguretat sanitàries a causa del COVID-19 el Mercat de la Cirera i 
la Fira d’Artesans s’ha hagut de reduir i tancar l’espai. D’aquesta manera es podrà controlar l’aforament en 
tot moment i realitzar un recorregut marcat amb una única direcció. L’entrada de la fira serà pel c. Torrent 
Roquetes i la sortida pel c. Major (des de Cal Joc). Les persones amb mobilitat reduïda podran sortir pel 
c. Sant Pau. Gaudeix de les cireres de Torrelles i de les tradicionals parades amb tota la seguretat!

Aquest any no es podrà organitzar la tradicional Zona de Barraques a causa de les mesures sanitàries 
contra el COVID-19 tanmateix podràs trobar diferents propostes culturals i recreatives, per a totes les 
edats, a una part de l’aparcament de Catalunya en Miniatura. L’espai acollirà un escenari on
 permanentment s’oferiran activitats i espectacles, i comptarà amb servei de bar. Consulta la programació 
i reserva la teva plaça perquè hi haurà un aforament limitat. No et quedis sense!

BENTORNADES



PROGRAMA D’ACTES

Divendres 4 de juny Dissabte 5 de juny

ESCAPE ROOM “EXPLORACIÓ 629”

TALLER DE CUINA DE PRIMAVERA

JOCS GEGANTS: JUGANTOTS

PASSEJADA PELS CAMPS DE 
CIRERERS

TALLER FAMILIAR: BOMBOLLES DE 
SABÓ GEGANTS

JOCS GEGANTS DE CARRER, ANTICS 
JOCS DE FIRA I ANIMACIÓ AMB JOCS 
POPULARS DE LA CIRERA

COTXES CAMINADORS
CONCERT DE MÚSICA SWING: 
SAPHIE WELLS & THE SWING CATS

16 - 19h / Casal Jove “El Club”

19.30h / Casal Jove “El Club”

17 - 20 h / Aparcament de Catalunya en 
Miniatura

8.30 h  / Plaça de l’Ajuntament

10.30 h / Pati de la Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra

11 – 13.30h / Parc de Can Sostres

11 - 14 h / Aparcament de Catalunya en 
Miniatura

20 h / Aparcament de Catalunya en 
Miniatura

Fa milions d’anys el Planeta Terra estava habitat 
per estranyes criatures. L’Exploració 629 va des-
cobrir moltes coses, però no tothom vol utilitzar 
aquesta informació amb bons fins. Haureu de tro-
bar els descobriments i esbrinar el misteri abans 
que els enemics ho robin tot. Temps màxim: 1 
hora. Grups de 3 a 6 persones. Places limitades. 
Inscripcions al WhatsApp 605296293.
Organitza: Casal Jove “El Club”

Places limitades. Inscripcions al WhatsApp 
605296293
Organitza: Casal Jove “El Club”

Jocs de sempre amb una mida diferent! Tota una 
col·lecció de jocs gegants de fusta pensats per a 
divertir-se en família. Una activitat per a petits i 
grans! Jocs pensats per potenciar les relacions 
personals entre familiars i amics i pel manteni-
ment de la tradició del joc de taula en una gene-
ració nascuda en l’era de la consola de joc i el mò-
bil. Joc de l’oca, 3 en ratlla, Qui és qui?, Loopings, 
Dòmino, Puzzle, Aneguets, Tangram, Mikado, OX, 
Bowling, Jenga Max i molts més jocs que t’esperen 
per passar una bona estona.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

La passejada passa per corriols i camins de mun-
tanya amb desnivells, per tant cal portar calçat 
adequat. Durada aproximada: 2h
Organitza: Centre Excursionista Torrellenc
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

A càrrec d’Àlex Rubies. Places limitades. Cal ins-
cripció prèvia a https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfsc9s7nm4P7476Rvivz6Bmy-Z_Jr1S-
62MqLH8NGqBBI7K4ww/viewform o trucant al 
93 689 18 36.
Organitza: Biblioteca Municipal Pompeu Fabra

Una cinquantena de jocs de fusta basats en la 
temàtica de les cireres i muntats a sobre de tau-
les i per a terra. Jocs que recorden aquells que 
jugaven els nostres pares i avis. Tothom hi pot 
participar: els nens aprenen a jugar amb el jocs 
tradicionals i els grans recorden la seva infantesa.
Places limitades. Sense inscripció prèvia. Dins del 
recinte firal perimetrat amb control d’aforament.

Un circuit per a la primera infància per gaudir 
del joc lliure i espontani. No es tracta només de 
conduir, sinó de tot el procés en sí mateix, entrar 
al cotxe, obrir i tancar la porta, tocar el clàxon, 
el volant, el moviment i trajectòria que cada nen 
donarà al seu cotxe, la interacció amb els altres 
nens i vehicles del circuit, els senyals… Per jugar, 
aprendre i divertir-se imitant   els adults. Reco-
manat per a nens i nenes a partir de 18 mesos 
fins a 5 anys. Els més petits de l’edat recomanada, 
poden entrar acompanyats dels pares.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

El quartet de swing del moment, ens presenta un 
repertori que rememora temes clàssics del jazz 
però en un format acústic i original. La càlida i 
melodiosa veu de Saphie Wells l’acompanya Joan 
Subirats al saxo tenor i clarinet, Marc Masagué a 
la guitarra i Pere Loewe al contrabaix. En els seus 
concerts, la banda presenta, al més pur estil dels 
anys 30 i 40, temes d’artistes com Duke Elling-
ton, George Gershwin, Jimmy McHugh i Dorothy 
Fields, entre molts d’altres.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva
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JOCS GEGANTS DE CARRER, ANTICS 
JOCS DE FIRA I ANIMACIÓ AMB JOCS 
POPULARS DE LA CIRERA

ESPECTACLE INFANTIL: CANÇONS I 
SONS DEL MÓN

CONCERT DE MÚSICA RUMBA-FLA-
MENC: LOS VECINOS DE MANUÉ

CONCERT AMB BALAHITS

16.30 - 20h / Parc de Can Sostres

17 h / Aparcament de Catalunya en 
Miniatura

19 h / Aparcament de Catalunya en 
Miniatura

21 h / Aparcament de Catalunya en 
Miniatura

Una cinquantena de jocs de fusta basats en la 
temàtica de les cireres i muntats a sobre de tau-
les i per a terra. Jocs que recorden aquells que 

A càrrec d’en Rah-mon Roma Trio. La Festa no ha 
deixat mai de ser-ho, en qualsevol racó del nostre 
planeta. Totes les cultures utilitzen, entre d’altres, 
l’element de la cançó per a celebrar-la. Per això, 
aquest espectacle us proposa un viatge col·lectiu 
intercultural, amb el que descobrirem algunes 
maneres de passar-nos-ho bé tal com canta la 
mainada arreu del món.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

Grup format a partir de “juergas”, històries i bars. 
Quatre amics es reuneixen per tocar bona música 
amb una combinació de fusió flamenca i rumba 
catalana fresca i festiva.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

Són, sense dubte, els més ràpids disparant Hits. A 
30 temes per hora, Balahits són tempesta festiva 
que et calarà tot el cos. Ballaràs, cridaràs, saltaràs 
i cantaràs com mai, i sempre amb un somriure de 
felicitat als llavis. Els hits més populars dels últims 
60 anys en dues hores de festa ininterrompuda. 
Un viatge d’anada i tornada per tots els referents i 
estils musicals que han fet i fan història a les nos-
tres vides. Una bala d’alegria que et travessarà el 
cor per sempre.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.ly/torrellesreserva

ESPECTACLE MUSICAL: HISTÒRIES I 
CANÇONS DE DONES AMB BLUES DES 
DE 1920

12h / Jardí de la biblioteca municipal Pompeu 
Fabra

A càrrec de Montserrat Pratdesaba (Big Mama). 
Concert-conferència sobre les dones del blues 
dels anys 20. Dones que van marcar les pautes 
del Blues Clàssic, amb composicions carregades 
de vitalitat interpretativa. Un reconeixement a la 
veu d’unes dones de gran vàlua artística que van 
ser també referents de superació personal.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a https://
forms.gle/rTA6pxCkmf2kxVg66 o trucant al 93 
689 18 36.
Organitza: Biblioteca Municipal Pompeu Fabra

Dissabte 5 de juny
jugaven els nostres pares i avis. Tothom hi pot 
participar: els nens aprenen a jugar amb el jocs 
tradicionals i els grans recorden la seva infantesa.
Places limitades. Sense inscripció prèvia. Dins del 
recinte firal perimetrat amb control d’aforament.
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JORNADA DE PORTES OBERTES

ESPECTACLE INFANTIL: ELS MÚSICS 
DE BREMEN

MONÒLEG D’HUMOR: JAVI PRINCEP

12 - 14 h / Església de Sant Martí de Tours                                        

17 h / Aparcament de Catalunya en
Miniatura

19 h / Aparcament de Catalunya en
Miniatura

Vine a conèixer l’església i la seva història. Places 
limitades. Sense inscripció prèvia.
Organitza: Parròquia de Sant Martí de Tours

Un ruc, un gos, un gat i un gall veuen que el seu fu-
tur com a animals domèstics comença a perillar, i 
decideixen fer una orquestra i anar cap a Bremen 
a triomfar. Aquesta és una història d’amistat, de 
companyerisme i de treball en equip. Per adonar-
nos que cadascú amb la seva personalitat i les 
seves particularitats pot aportar quelcom positiu, 
i d’aquesta manera ajudar-nos els uns als altres, i 
tirar endavant quan van maldades.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

Si tanques els ulls durant els seus shows pots 
transportar-te on ell vulgui, ja que ens ofereix un 
monòleg d’imitacions on és capaç de replicar i 
parodiar a més de 20 personatges populars del 
nostre país, i amb molt d’humor!
Abans hi haurà l’Acte de lliurament dels pre-
mis de Cirera d’Or i Cirera d’Argent
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.ly/torrellesreserva

VERMUT /DEBAT: SITUACIÓ POLÍTICA 
A CATALUNYA. CAP A ON ANEM?

12 h / Pati de Ca la Cinta (C. Martí Mas, 5)

A càrrec d’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC. 
Places limitades. Sense inscripció prèvia
Organitza: ANC Torrelles

ESPECTACLE DE CIRC: LA BELLA TOUR

12 h / Aparcament de Catalunya en Miniatura

Quan el circ estava en plena expansió i el públic 
aclamava les habilitats dels acròbates i el coratge 
dels domadors totes les nits, els pallassos eren 
l’ànima de l’espectacle i feien riure tant a xiquets i 
xiquetes com a adults. Ara ja no queden malaba-
ristes, ni acròbates, ni màgia, ni mosso de pista. 
Només aquests dos pallassos i l’herència circense 
dins d’una caixa.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

JOCS GEGANTS DE CARRER, ANTICS 
JOCS DE FIRA I ANIMACIÓ AMB JOCS 
POPULARS DE LA CIRERA

11 – 13.30h / Parc de Can Sostres

Una cinquantena de jocs de fusta basats en la 
temàtica de les cireres i muntats a sobre de tau-
les i per a terra. Jocs que recorden aquells que 
jugaven els nostres pares i avis. Tothom hi pot 

Diumenge 6 de juny

CONCERT DE LA COBLA PRINCIPAL DE 
TERRASSA

10 h / Aparcament de Catalunya en Miniatura                                          

Un viatge a les diferents èpoques i estils que han 
marcat l’evolució de la música per a Cobla, on es 
podran escoltar des de les sardanes i les obres 
simfòniques més emblemàtiques del nostre lle-
gat cultural fins a les pel·lícules més actuals de 
Hollywood. Un programa eclèctic que mostra la 
diversitat tímbrica i sonora que pot adquirir la for-
mació de Cobla.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://bit.
ly/torrellesreserva

participar: els nens aprenen a jugar amb el jocs 
tradicionals i els grans recorden la seva infantesa.
Places limitades. Sense inscripció prèvia. Dins del 
recinte firal perimetrat amb control d’aforament.
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RUTA GASTRONÒMICA

cireres.
Postres
- Mató amb melmelada de cireres.
- Gelat de vainilla amb melmelada de 
cireres.
- Cireres fresques.
- Pastis de formatge amb melmelada de 
cireres.

prunes, pinyons i cireres
- Calamarcets amb ceba confitada amb 
melmelada de cirera 
POSTRES
- Brownie de xocolata negra amb cirera
- Iogurts amb melmelada de cirera
- Cireres fresques torrelles

- Pastís de xocolata blanc, cireres i galeta 
de canyella

- Carpaccio de salmó marinat amb vina-
greta de mango i cirera
- Formatge de cabra cremós amb mel-
melada de cirera

- Còctel amb cirera
- Tartar de Salmó amb salsa Teriyaki de cirera i cireres encurtides

- Tartar de bacallà esqueixat amb vina-
greta de cirera
- Amanida d’enciams amb burrata i 
cireres

- Caneló de bolets amb cruixent de 
cireres
- Llaminera de filet sobre confit de cire-
res i cremós de patata

- Cuixes de Pollastre Farcides amb Gam-
bes i Cireres

- Amanida de salmó marinat, endivia 
murada, formatge blau i vinagreta de 
cirera.
- Arròs cremós d’ ànec amb crema de 
foie i chutney de cirera.
- Fricandó guissat amb brou de carn i 
cireres.
- Bacallà amb sopa de parmesà, i confi-

Can Cireuet

Bar El Cap Quadrat L’arrostisseria

Restaurant Can Balasch de Baix

Restaurant La Lloca

MR. COCK

Restaurant Cal Joan

Bar Restaurant Al Punt
Bar Sant Marti

Carrer Torrent de Cal Xicarro, 18
T. 678 94 71 31

C. Major, 32
T. 93 689 10 81 Pl. Sant Martí, 4

T. 93 730 52 52

Can Balasch de Baix, s/n
T. 93 689 08 51

Can Balasch, s/n
T. 670 440 829

Carrer de Sant Pau, 1
T. 936 89 06 70

Raval Torrelletes, 1 bis
T. 93 689 03 61

Carrer de Rafael Casanova, 10
T. 936 89 26 61

Plaça Sant Marti, 3
T. 93 689 11 46

PRIMERS PLATS
- Amanida amb formatge de cabra i vina-
greta de cireres.
- Escalivada amb formatge de cabra i 
vinagreta de cireres.
SEGONS PLATS
- Bacallà amb all i oli de cirera gratinat.
- Peus de porc a la brasa amb all i oli de 
cireres.
- Cuixa d’ànec rostit amb melmelada de 

PRIMERS PLATS
- Amanida de bacallà esqueixat, cirerols, 
olives negres i vinagreta de cirera
- Gaspatxo de cirera 
- Canelons de bolets amb beixamel de 
parmesà
SEGONS PLATS
- Galtes de porc amb salsa de vi, xocola-
ta i cirera
- Cuixa de pollastre al forn amb 

- Hotdog de costella macerada amb mel i 
soja amb cireres encurtida 
- Salmorejo de cirera amb anxova i crui-
xent de parmesà 

- Bacallà gratinat amb all i oli de cireres
- Magret d’ànec amb salsa de cireres

tat de cireres i xalotes amb moscatell 
- Chessecake amb coulis de cirera.
- Torrada de st.teresa amb sopa de xoco-
lata blanca i compota de cirera.
Inclou pa , vi, aigua, postre O café.



EXPOSICIONS INFORMACIÓ INTERÈS

EXPOSICIÓ DE LA CIRERA

EXPOSICIÓ DE CARTELLS

Cap de setmana / Casal de la Gent Gran (Can 
Sostres)

Aquest programa està subjecte a possibles canvis 
en funció de l’evolució de les mesures sanitàries. 
En cas de pluja, a les xarxes socials oficials de 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat es publi-
carà la suspensió o canvi d’ubicació de cada ac-
tivitat.

• Hi haurà cabines sanitàries instal·lades a les 
dues zones d’activitats: parc de Can Sostres i 
aparcament de Catalunya en Miniatura (consultar 
el mapa de les pàgines centrals).
• Els sanitaris seran higienitzats i desinfectats 
cada tres hores seguint els protocols establerts.

• Porteu una gorra o un barret, i poseu-vos crema 
solar.
• Utilitzeu roba lleugera (cotó), de colors clars i 
que no sigui ajustada.
• Porteu aigua i beveu-ne sovint (hi haurà servei 
de bar).
• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.

• Espai perimetrat amb límit d’aforament per evi-
tar aglomeracions. Fora dels visitants de la fira i 
participants, no podran accedir ni vehicles ni per-
sones (excepte veïns correctament acreditats).
• Hi haurà un únic sentit de circulació de la fira 
(consultar el mapa de les pàgines centrals).
• L’entrada serà pel C. Torrent Roquetes (cantona-
da amb el c. Joaquim Sostres).
• En cas de cua d’espera per accedir al recinte, 
s’haurà de mantenir la distància de seguretat d’un 
metre i mig, i seguir al llarg de la vorera del c. Joa-
quim Sostres.
• La sortida serà per les escales de l’aparcament 
de Cal Joc que connecten amb el c. Major.
• Les persones amb mobilitat reduïda podran 
sortir pel c. Sant Pau (cantonada amb l’accés a 
l’aparcament de Cal Joc).
• Els clients del Condis hi podran accedir a peu 
per un pas habilitat al c. Sant Pau o pel c. Santa 
Caterina.

• Aparcament de Cal Joc
• C. Jacint Verdaguer
• C. Sant Pau (del c. Jacint Verdaguer a l’entrada de 
l’aparcament de Cal Joc)

• Aparcament de Cal Joc
• C. Jacint Verdaguer (del c. Nostra Senyora de 
Montserrat fins al c. Sant Pau)
• C. Sant Pau (del c. Jacint Verdaguer a l’entrada de 
l’aparcament de Cal Joc)
• C. Santa Caterina
• C. Major (des del c. de la Tal·lara fins al c. Joan 
Maragall)

• C. Nostra Senyora de Montserrat (des del c. Ja-
cint Verdaguer fins al c. Sant Pau)

• C. Sant Pau (des de l’aparcament de Cal Joc fins 
al c. Nostra Senyora de Montserrat). Només per a 
veïns del c. Sant Pau

RESERVA PRÈVIA

INFORMACIÓ D’INTERÈS

IMPORTANT

És imprescindible la preinscripció prèvia a les ac-
tivitats mitjançant la següent pàgina web:
http://bit.ly/torrellesreserva (excepte les activitats 
de la biblioteca i Casal Jove que és una inscripció 
diferent). 
Les persones que no puguin reservar-ho per In-
ternet poden trucar al telèfon 93 689 00 00 (De 9 
a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els 
dimarts i dijous).

Enguany, a causa de les mesures de seguretat 
sanitàries, l’exposició de cireres de qualitat i de 
presentació es trasllada a l’edifici de Can Sostres 
(actual Casal de la Gent Gran). Aquest canvi supo-
sarà un petit homenatge als orígens de la Festa 
de la Cirera perquè des del seu inici, l’any 1981, 
fins l’any 2001, l’exposició de cireres va estar ubi-
cada en aquest mateix lloc.

Per a participar en els actes i esdeveniments de 
la Festa de la Cirera, és obligatori complir amb les 
mesures de seguretat i prevenció: Mascareta obli-
gatòria majors de 6 anys, neteja de mans amb gel 
hidroalcohòlic i distància de seguretat.

Cirera de qualitat, exposició de paneres (millor 
presentació).
Col·laboren: Associació de la Gent Gran

Exposició dels cartells presentats al concurs de la 
Festa de la Cirera 

RECOMANACIONS A LA ZONA 
D’ACTIVITATS EN CAS DE MOLTA 
CALOR PER LES HORES DE MÉS SOL

CABINES SANITÀRIES (WC PÚBLICS)

INFORMACIÓ I RECOMANACIONS 
PER LA FIRA

Nota informativa: En estar dins de l’espai perime-
trat de la fira no caldrà reservar cita prèvia per a 
entrar a les exposicions del parc de Can Sostres. 
Hi haurà control d’aforament.

PROHIBICIÓ D’APARCAMENT / 
DEL 4 DE JUNY (A PARTIR DE LES 23H) 
AL 6 DE JUNY (FINS LES 20H)

TALLS DE CARRERS / 
DEL 5 DE JUNY (A PARTIR DE LES 7H) 
AL 6 DE JUNY (FINS LES 17H)

CANVI DE SENTIT DE CIRCULACIÓ / 
DEL 5 DE JUNY (A PARTIR DE LES 7H) 
AL 6 DE JUNY (FINS LES 17H)

DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ / 
DEL 5 DE JUNY (A PARTIR DE LES 7H) 
AL 6 DE JUNY (FINS LES 17H)

• Solar de Can Balasch de Baix
• Zona de Can Coll
• Pàrquing del Mig Món (només veïns)
• Pàrquing del Torrent de Sant Martí (només veïns)
• Zona de Can Roig

ZONES D’APARCAMENT HABILITADES 
/ 5 I 6 DE JUNY

• C. Santa Caterina
• C. Joaquim Sostres (del c. Jacint Verdaguer fins 
davant de la masoveria de Can Sostres)

HORARI EXPOSICIONS
Dissabte Diumenge
12h - 15h 10h - 15h
16h - 20.30h 16h - 18.30h

http://bit.ly/torrellesreserva


Connecta els veïnats de Cesalpina, Can Güell i Can Guey amb el c. Jacint Verdaguer (carretera BV-2005) i 
l’aparcament de Catalunya en Miniatura. T’ho posem fàcil perquè no hagis d’utilitzar el teu vehicle.

HORARI AUTOBÚS URBÀ ESPECIAL DE CONNEXIÓ AMB ELS VEÏNATS

RECOMANACIÓ

CARTELL GUANYADOR 1R FINALISTA 2N FINALISTA

Producte de proximitat, de 
l’autora Gemma Cosp Vallet

La lluita continua de l’autora 
Eulàlia Campderrós Alsina

La creació a Torrelles de l’autora 
Noelia González Rodríguez

Es recomana a les persones que no resideixin al casc urbà, i que vulguin utilitzar el 
seu vehicle, que aparquin a les zones d’aparcament habilitades de Can Balasch de 
Baix i de Can Coll. Caminant, des d’allà, al centre del poble es tarda aproximada-
ment uns 10 minuts. Les persones amb mobilitat reduïda se’ls pot deixar al centre 
del municipi i aparcar posteriorment als aparcament habilitats

DISSABTE

DIUMENGE

Urbanització
origen

10:00

15:00

11:00

16:00

12:00

17:00

13:00

18:00

14:00

19:00
Can Güell

Sortides cap a pàrquing
 Catalunya en Miniatura

10:30

15:30

11:30

16:30

12:30

17:30

13:30

18:30

14:30

19:30
Can Guey

10:45

15:45

11:45

16:45

12:45

17:45

13:45

18:45

14:45

19:45
Cesalpina

Urbanització
destí

10:20

15:20

11:20

16:20

12:20

17:20

13:20

18:20

14:20

19:20

Can Güell

Sortides des de pàrquing
 Catalunya en Miniatura

10:40

15:40

11:40

16:40

12:40

17:40

13:40

18:40

14:40

19:40

Can Guey

10:50

15:50

11:50

16:50

12:50

17:50

13:50

18:50

14:50

19:50

Cesalpina

Urbanització
origen

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00Can Güell

Sortides cap a pàrquing
 Catalunya en Miniatura

10:30 11:30 12:30 13:30 14:30Can Guey

10:45 11:45 12:45 13:45 14:45Cesalpina

Urbanització
destí

10:20 11:20 12:20 13:20 14:20

Can Güell

Sortides des de pàrquing
 Catalunya en Miniatura

10:40 11:40 12:40 13:40 14:40

Can Guey

10:50 11:50 12:50 13:50 14:50

Cesalpina


