Organitza:

Amb el suport de:

Agafar un bon grapat de cireres
La Festa de la Cirera ja compleix 33 anys. Els milers de visitants de la
darrera edició van demostrar-nos que la nostra fira està molt viva i que,
si la sabem cuidar, té futur.
Cada més de juny, la Festa de la Cirera ens recorda el que tenim al
voltant del poble: un territori on l’entorn natural té una predominança
innegable i on l’agricultura, encara que a vegades amb un cert desànim,
es rebel·la de tant en tant per demanar un toc d’atenció.
La Festa de la Cirera també ens fa retrobar cada primavera amb el
nostre origen, amb la història del nostre territori i el nostre lloc en el país,
fent-nos evident la realitat rural d’aquest petit municipi on vivim…
Des de fa anys, en un obrir i tancar de boca, un grapat de cireres tenen
la capacitat de fer-nos aterrar al present i també poden fer-nos pensar,
tot seguit, en el futur del poble. El moment incert que vivim avui ens ha
de servir per reflexionar i traçar el camí del demà. De les decisions d’avui
depenen també aquelles cireres del futur que acabaran a les nostres
mans cada festa. En depenen les persones i en depèn el nostre poble.
Des d’aquí vull animar-vos a tots i totes a que penseu en Torrelles,
reflexionant des del present i amb la il·lusió de construir un millor futur.
Us convido a agafar un bon grapat de cireres i a pensar si en voleu més.
Més cireres i, per descomptat, més Festes de la Cirera!

Ferran Puig i Verdaguer
Alcalde de Torrelles de Llobregat

Imatge de portada extreta del cartell
de l’autora Kalitha Rhuanna Mariano Vieira
Primer premi del Concurs de Cartells
de la Festa de la Cirera 2013.

DESTACATS
MÚSICA DE VERSIONS PER PARTIDA DOBLE
Dissabte 1 de juny, a partir de les 23h, a Cal Joc.
La música de Route 66 combina la patxanga de ball i jove amb
el rock i hits de temporada durant tota una nit. Els concerts de
versions que oferiran aquestes bandes posaran música fins a la
matinada. Després, els Mala Vida portaran un xou interactiu, on
la participació del públic serà indispensable. Músics experimentats
amb un directe contundent i festiu. Els concerts de versions que
oferiran aquestes bandes posaran música fins a la matinada.

LA PAGESIA EN UN PAÍS INDEPENDENT
Dissabte 1 de juny, a les 19h, a la Biblioteca.
Xerrada per posar sobre la taula el futur de l’agricultura sota
el títol ‘Els avantatges de la pagesia en una Catalunya
independent’. La taula rodona, organitzada per l’Assemblea
Nacional Catalana, comptarà amb Pep Riera, fundador del
sindicat Unió de Pagesos i coordinador de l’Assemblea sectorial
pagesos per la independència, i Lluís Parés, de la comissió
permanent del Baix Llobregat d’Unió de Pagesos.

NOVETATS: PUNT D’INFORMACIÓ DE LA FESTA
Per primera vegada, aquesta 33a Festa de la Cirera comptarà amb
un Punt d’Informació, ubicat a la plaça de l’Ajuntament, on es podrà
consultar tot allò que es desitgi de la festa, hi trobareu plànols del
municipi, informació de rutes turístiques, etc. i hi podreu resoldre
dubtes generals. Una altra novetat serà el canvi d’ubicació del
Mercat de la Cirera, que estarà a la plaça Sant Martí.

LA 6a RUTA GASTRONÒMICA
AMB CIRERES
La fruita per excel·lència a la nostra població es transforma en exquisits plats o tasts durant
el cap de setmana del 1 i 2 de juny als restaurants i bars locals. La Ruta Gastronòmica de
la Festa de la Cirera celebra la seva 6a edició aquest 2013. Aquests són els establiments
que ofereixen menús i plats elaborats amb cireres de Torrelles:

A Delit, Cal Frare, Cal Joan, Can Balasch de Baix, Bar Can Cireuet,
Bar La Plaça, Bar Sant Martí.
Consulta els menús al web www.torrelles.cat o al Punt d’Informació el cap de setmana de la festa!

PROGR AMA D’ACTES
DIVENDRES 31 DE MAIG
21h / CEM Can Coll
3r Black Festival: Sopar, concerts i discoteca
Amb servei de bar. Organitza: Grup de negres de l'Esplai Arc Sant Martí.

DISSABTE 1 DE JUNY
9h a 20h / CEM Can Coll
Torneig d'hoquei
Lliurament de medalles i copes. Organitza: Club Patí Torrelles.

12h / Ateneu Torrellenc
Inauguració de la Festa de la Cirera 2013
Amb la presència del Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona.

12.30h / Ateneu Torrellenc
Obertura exposició i mercat de la cirera
13h / Ca la Cinta
Inauguració de l’exposició de la pintora Maria Garcia Courtoy
18h / Terrassa de l’Ateneu Torrellenc
Combos al carrer
Actuació d’alumnes i mestres de l'Espai Musical Tempo. Organitza: Ateneu Torrellenc.

19h / Sala polivalent de la Biblioteca M. Pompeu Fabra
Xerrada:
“Els avantatges de la pagesia en una Catalunya independent”
Amb Pep Riera, fundador del sindicat Unió de Pagesos, i Lluís Parés, de la comissió
permanent del Baix Llobregat d’Unió de Pagesos. Org.: Assemblea Nacional Catalana.

21h / Carrer Amadeu Vives (cantonada amb Bosc de les Ànimes)
Correfoc
Pensat perquè en puguin gaudir els infants. Organitza: Diables de Torrelles.

21h / Carrer Sant Pau
Sopar Quina barra tenim els de Torrelles!
Organitza: grup de Blancs de l'Esplai Arc de Sant Martí.

22h / Cal Joc
Actuació de balls de country
Organitza: Country Torrelles

23h / Cal Joc
Concert del grup Route 66
Repertori de versions.

01h / Cal Joc
Concert del grup Mala Vida
Repertori de versions. Fins a les 4h.

DIUMENGE 2 DE JUNY
8.30h / Plaça de l'Ajuntament
Passejada pels camps de cirerers
Durada aproximada: 2h 30 min. Organitza: Centre Excursionista Torrellenc.

10h / Carrer Sant Pau
23a Trobada de Puntaires
Organitza: grup de puntaires de l'Ateneu Torrellenc.

11h / Església St. Martí de Torrelles
Celebració eucarística amb ofrena de cireres
11h / CEM Can Roig
12è Festival d'aeròbic
Organitza: Tot Gimnàstica.

12h / Carrers de Torrelles
Animació i ritme amb la percussió de Maracatú
Grup d’adults i júniors. Organitza: Ateneu Torrellenc.

13h / CEM Can Roig
Animació infantil: espectacle Amanida de mainada picant
Amb Oriol Bargalló i Lluís Gómez.

Festa de l'Escuma
Per a totes les edats (l’escuma no taca la roba, és hipoalergènica i inodora).

18h / Cal Joc
Acte de cloenda i lliurament de premis:
Monòlegs humorístics, amb el grup de teatre de l’Ateneu Torrellenc.
Danses tradicionals dels Països Catalans.
Amb els grups infantils i juvenils, i el cos de dansa de l'Esbart Sant Martí de l'Ateneu Torrellenc.

DIMECRES 5 DE JUNY
20h / Sala polivalent de la Biblioteca municipal Pompeu Fabra
Presentació del llibre: El mur de Plank
De Josep Anton Soldevila, guanyador del premi de poesia Vicent Andrés Estellés.
Presentat pel poeta i narrador Miquel de Palol. Organitza: Biblioteca Pompeu Fabra.

DIVENDRES 7 DE JUNY
20.30h / Sala polivalent de la Biblioteca municipal Pompeu Fabra
Presentació del llibre: El dia que Catalunya va dir prou
De l’autor Pere Martí. Organitza: Assemblea Nacional Catalana

PRECAUCIONS PER AL CORREFOC:
No estacioneu el cotxe al pas del correfoc. No us apropeu al carretó dels petards. Porteu roba
vella, de cotó i protegiu-vos el cap i els cabells amb un barret. No porteu articles pirotècnics
propis. Protegiu finestres i aparadors amb cartrons. Els menors han d’anar acompanyats d’un
adult. Participar-hi queda sota la responsabilitat de cadascú.

EXPOSICIONS
Exposició de la Cirera:
Mostra de cireres de qualitat
i exposició de paneres /

Premi Millor Presentació i Millor Qualitat
Organitza: Ateneu Torrellenc

Al Teatre de l’Ateneu Torrellenc *

Exposició de la Cirera:
‘La casa de la cirera’ /

Organitza: Ateneu Torrellenc

Al Teatre de l’Ateneu *

Exposició de la Gent Gran
i Els tallers del Pla de les Bruixes /

Organitza: Associació de la Gent Gran de Torrelles
i Associació de dones El Pla de les Bruixes

A l’antic bar de l’Ateneu

Exposició de cartells /

Organitza: Ajuntament de Torrelles

A l’Ateneu Torrellenc

Ruta dels aparadors guarnits
amb cireres /

Organitza: Agrupació de Comerciants de Torrelles

Als comerços de Torrelles

Exposició de pintura
‘Retrospectiva 2013. Anys a Torrelles’ /
A Ca la Cinta

Exposició de fotografies
‘Torrelles i les masies’ /

De l’artista torrellenca Maria Garcia Courtoy.
Horari: 1 de juny de 17 a 20h,
i 2 de juny de 10 a 14h i de 17 a 20h.
Oberta al juny els caps de setmana i laborables
(hora convinguda).

A càrrec de Josep Roig Vidal

A l’Ateneu Torrellenc

Exposició ‘Hem fet història’ /
A la Biblioteca M. Pompeu Fabra

Exposició d‘ornaments de cap
amb punta contemporània /

Imatges de la manifestació de l’11 de setembre
de 2012, fetes pels protagonistes d’aquella jornada
inoblidable.
Del 3 al 9 de juny. Org.: Assemblea Nacional Catalana.

Organitza: Puntaires de l’Ateneu Torrellenc

A l’Ateneu Torrellenc

Exposició de mandales /

Organitza: Espai de la gent gran

A l’Ateneu Torrellenc

* Preu de l’entrada a l’Exposició de la Cirera: 1 €.

La 33a Festa de la Cirera s’ha fet amb l’ajuda de tots i totes els que heu treballat
de forma voluntària. Moltes gràcies!

AUTOBÚS URBÀ ESPECIAL!
Connecta l’aparcament de Catalunya en Miniatura amb la Festa de la Cirera (carrer Joaquim
Sostres cantonada amb Jacint Verdaguer). Sortides cada 8 minuts, aproximadament.

Dissabte 1 de juny: de 10 a 14h. i de 16.30 a 20h.
Diumenge 2 de juny: de 10 a 14h.

