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Salutació

Benvolguts i benvolgudes,

Des de l’Ajuntament us presentem el programa de la Festa Major de la Vila de Torà que enguany cele-
brarem els dies 29, 30 i 31 d’agost i 1 de setembre, dia del nostre patró Sant Gil.

Tot i que hi hem afegit alguna novetat i fet alguna modificació, aquesta Festa Major compta amb la 
majoria d’actes culturals, esportius, recreatius, religiosos i exposicions tradicionals.

Hem de remarcar que el dijous 29 d’agost, a les 8 del vespre, farem a l’ajuntament un acte de reco-
neixement i agraïment a aquelles entitats actives del municipi que aquest any 2019 celebren algun 
aniversari destacable, com ara els 25 anys de la presentació del gegant Brut per part de l’Associació 
Cultural del Brut i la Bruta, el 25è aniversari de la creació del Club de Bitlles Torà i els 40 anys de 
l’origen de l’Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà (APACT).

Us recomanem que en algun moment, durant aquests dies de Festa Major, visiteu l’exposició “40 
Anys de Patrimoni” que ha muntat l’APACT al Convent de Sant Antoni de Pàdua, on podreu veure la 
immensa feina feta per aquesta associació al llarg d’aquests 40 anys i alhora la varietat i importància 
del patrimoni que tenim al nostre municipi. 

Esperem que també us agradin els altres actes d’aquest programa i us demanem que hi participeu i 
en gaudiu junt amb els vostres familiars, amics, coneguts, convidats i visitants.

Aquesta festa és la suma de molts esforços, pel que volem donar les gràcies a totes les associacions, 
entitats i persones que fan possible la realització dels diferents actes i exposicions, als Priors i Priores 
de Sant Gil, als autors dels articles i als anunciants d’aquest llibret.

Per acabar, aprofitem la ocasió per recordar que tots els regidors i regidores de l’actual Consistori, 
durant la nostra presa de possessió del càrrec el dia 15 de juny de 2019, vam manifestar el nostre 
ferm compromís amb els valors de la república catalana.

Bona Festa Major!

Magí Coscollola i Andreu
Alcalde
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LES  CARAMELLES  DE  TORÀ

Antigament, cantar caramelles durant la Festa de Pasqua era una costum arre-
lada en gairebé tots els pobles de Catalunya. A Torà sempre havien tingut un 
gran poder de convocatòria i eren rebudes amb molt entusiasme.  Abans de la 
darrera guerra civil (1936-1939) se celebraven cada dos anys i, segons ens diu  
Jaume Coberó en el seu llibre “Història Contemporània de la vila de Torà”, eren 
molt lluïdes.

Durant tota la Quaresma es reunien els joves solters (aleshores no hi participa-
ven les noies), un ó dos dies a la setmana per assajar les cançons i organitzar 
tots els detalls relatius a la Festa. Gairebé sempre l´orquestra que acompanya-

va els caramellaires 
era del poble, i el 
director dels cantai-
res acostumava a ser 
un dels músics. Era 
costum d´elegir per 
sorteig l´abanderat, 
el porta-paner i el 
traginer; els dos pri-
mers anaven mun-
tats en cavalls i el 
traginer en un mat-
xo, totes tres caval-
gadures ben guar-
nits. Ĺabanderat era 

qui portava la bandera, el porta-paner la panera de vímet adornada amb cintes 
i garlandes, i el traginer (al que també deien “la lloca”), anava amb portadores 
per guardar els ous i aviram que es recollia, i que es menjava uns dies  més tard 
en una gran festa on també hi eren convidats els músics, i es deia que de les 
caramelles gairebé sempre en sortia un casori.

Després de la guerra veiem que l´any 1944 es van fer caramelles cantades per 
nens i nenes i dirigides per Mn. Ramon Tribó .Ĺany següent se´n tornaren a fer. 
Ĺany 1948 es feren unes Caramelles en les que participaren la gran majoria de 
nois I noies del poble, dirigides per Angel Jolonch I que tingueren un gran èxit. 
A partir d´aquí tenim constància que es feren Caramelles els següents anys: 
1952, 1957, 1960, 1962, 1972. Les orquestres que acompanyaven els cantaires 
eren “Orquestrina Jolonch” i “Els reis del Jazz”, ambdues de Torà i, segons ens 
explica Jaume Jolonch, músic al igual que el seu avi i el seu pare, les cançons 
es feien a tres veus i els assajos eren amb tres professors diferents i la darrera 
setmana s´ajuntaven les veus Diu el mateix Jolonch “la Clotilde Bagà, la Lola 

Caramelles de finals dels anys vint del segle passat.



Brau i la Mª Angela Meix feien el solo de les sardanes, i ho feien tant bé que 
semblaven una sola veu”. 

A la tarda del dissabte de Pasqua s´anava a les masies properes a Torà, primer 
a Solibernat, després Senillosa i continuant per Birrot, Canfarrés, Pinyolà, Ber-
nat, Segués, Farguell, Marxant. Era costum al arribar a la casa que l´amo digués 
“canteu”, “canteu i pugeu”, “no canteu”. En el primer cas es cantava davant de 
la casa, en el segon després de cantar podien pujar a la casa i eren convidats a 
menjar i beure, i si deien no canteu era per que la casa portava dol. 

El diumenge de Pasqua, al sortir de missa es cantava davant de l´església i des-
prés davant del Ajuntament. Eren aquests dos llocs els únics que es cantava 
el cant d´arribada. A 
partir d´aquí s´anava 
per tots els carrers 
i places del poble 
cantant les cançons 
que havien assajat 
i es recollia lo que 
donava la gent, que 
podien ser ous, co-
nills, aviram. Si eren 
diners, es feia pujar 
als balcons i finestres 
on hi havia els veïns, 
el paner amb la per-
xa i després amb la 
ballesta se´ls donava el ram de flors i el recordatori amb les cançons.

El dilluns de Pasqua era costum anar al aplec de Sant Pelegrí de Biosca, on es 
reunien totes les colles de caramellaires dels pobles veïns, i cada colla cantava 
alguna de les seves cançons.

Les darreres Caramelles interpretades pel jovent que s´han fet a Torà foren l´any 
1972. Van ser dirigides per Manel Grau i participaren prop d´un centenar de 
nois i noies d´edats compreses des de els quinze anys fins als trenta i escaig.

D´aquí en endavant veiem que les properes Caramelles sempre han estat in-
terpretades pels nens i nenes del col·legi de Torà. Se´n varen fer els següents 
anys: 1987, 1989, 1990, 1992; tots aquests anys dirigides per Manel Grau, i el 
darrer any que trobem es el 1998 en que foren dirigides per una professora del 
col·legi.  

                                                                                        Ramon Torné i Albets

Caramelles de l´any 1972. (Fotografia de Conxita Farré).
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‐ SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

‐ SISTEMES DE GESTIÓ
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A tots,  amb el seu inestimable suport, 

gràcies al qual s’ha aconseguit dur a terme una Festa Major 

i esperem que sigui del gust de tots i tothom 

que ens visiti durant aquests dies. 

A tots, moltes gràcies. 

Us agrairíem que guarníssiu tots els carrers i balcons amb senyeres!

L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA
A TOTES LES ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS 

COL·LABORADORES  EN L’ORGANITZACIÓ 
DE LA FESTA MAJOR.

A INDÚSTRIES,  COMERÇOS I ENTITATS BANCÀRIES
DE LA NOSTRA VILA I COMARCA

L’AJUNTAMENT
DE TORÀ

AGRAEIX A:
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Actes Recreatius
Dijous, 29 d’Agost

20:00 h CORREBARS 

Inici:  BAR TRÈBOL - Final: BAR PISCINES
Organitza: Associació de Joves de Torà     

22:00 h SOPAR DEL JOVENT

Lloc: Camp de Futbol
Organitza: Associació de Joves de Torà 

01:00 h DISCO MÒBIL

A càrrec de DJ’s  CROKS LIFE
Lloc: Camp de Futbol
Organitza: Associació de Joves de Torà

Divendres, 30 d’Agost

19:00 h GIMCANA jove (fins a 17 anys)

Lloc: Plaça del Vall            
Organitza: Associació de Joves de Torà

21:00 h GIMCANA adults

Lloc: Plaça de la Font            
Organitza: Associació de Joves de Torà

00:00 h Grup de Versions “LA SELVA”

Lloc : Pavelló  Poliesportiu

03:00 h Disco Mòbil amb D.J. Oriol

Lloc : Pavelló  Poliesportiu



MARQUES EXCLUSIVES A LA 

     PROVINCIA DE LLEIDA

         NOVA UBICACIÓ
PASSEIG PARE CLARET - 6       SOLSONA
                  TEL : 973 48 36 82

BONA FESTA MAJOR !!



Dissabte, 31  d’Agost  2019                

12:00 h FESTA DE L’ESCUMA i HOLI Festival
  (Festival dels colors)                                                            

Lloc: Plaça de la Font                                                                         
           
La festa començarà un cop acabada la cursa del Cós de Sant Gil

17:30 h TROBADA DE GEGANTS
Plantada dels Gegants a la Plaça del Vall                                                                                                                
Organitza: Associació “El Brut i la Bruta”

18:30 h CERCAVILA AMB TOTES LES COLLES i ELS GEGANTS      
QUE PARTICIPEN A LA TROBADA
Lloc: Diversos carrers i places del Poble.
Organitza: Associació “El Brut i la Bruta”

21:00 h SOPAR DE GERMANOR 
  
Lloc: Pavelló  Poliesportiu

A continuació concert i ball amb “Quintet Gran Premier”

                         

Diumenge, 1 de Setembre

13:00 h DANSA DELS  PRIORS I PRIORES DE “SANT GIL”                                                             
Lloc: Plaça del pati                                                                     

A continuació ballada de sardanes

19:00 h CONCERT                                                                                 
A càrrec de l’Orquestra “NOVA BLANES” 
Lloc: Pavelló Poliesportiu

Seguidament ... BALL DE NIT                                                                                 
A càrrec de l’Orquestra “NOVA BLANES” 
Lloc: Pavelló Poliesportiu





Actes  Esportius
Dijous, 29 d’Agost  2019

16:30 h TORNEIG DE FUTBOL - TENNIS 
Lloc: Plaça del Vall
Inscripcions a partir de les 16:00 h

Divendres, 30 d’Agost  2019

09:00 h TORNEIG DE PÀDEL INFANTIL
PER CATEGORIES des del 2004 al 2012
PELS MÉS PETITS TAMBÉ HI HAURÀ ACTIVITATS           

11:00 h ENTREGA D’OBSEQUIS
Alumnat de l’escola de tennis i Pàdel
Lloc: Pistes de Pàdel                                                                                                                                                                                                                
Organitza: Club Tennis i Pàdel Torà 

16:00 h CAMPIONAT DE BÀSQUET 3x3                                                           
Lloc: Plaça del Vall                                                                                                          
Organitza: Club Bàsquet Torà

Dissabte, 31  d’Agost  2019              

10:30 h TRADICIONAL CURSA DEL ”CÓS DE SANT GIL”                  
Lloc: Plaça del Vall
Inscripcions a partir de les 10:00 h. 
Organitza: A.P.A.C.T. 

16:00 h TIRADA SOCIAL AL PLAT 
Lloc: Camp de Tir  “El Casalot”

16:30 h TORNEIG DE BOTIFARRA 
Lloc: Bar “La Toranesa”
Inscripcions a partir de les 15:00 h.

Diumenge, 1 de Setembre

17:00 h  PARTIT DE FUTBOL (Festa Major)                      
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: C.F. Torà





Actes  Religiosos
Lloc: Església “Sant Gil”

Diumenge, 1 setembre  

12:00 h  MISSA  SOLEMNE en honor del Patró “Sant Gil”  i  cant 
dels goigs amb la presència dels Priors i Priores i Autoritats.                                                                            

Dilluns , 2 Setembre    

12:00 h MISSA en honor dels Sants Màrtirs.

Dimarts, 3 Setembre  

12:00 h MISSA en sufragi dels difunts de la Parròquia.

Actes culturals, exposicions 
i altres

SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
Reconeixement a les entitats:

Associació del Patrimoni, Artístic i Cultural de Torà (A.P.A.C.T.)

en el seu 40è. Aniversari

CLUB BITLLES TORÀ 

en el seu 25è Anniversari

ASSOCIACIÓ “EL BRUT I LA  BRUTA” 

En el seu 25 aniversari de la presentació del  Brut

Dijous 29 d’Agost de 2019, a les 20:00h





CASA DE CULTURA – MUSEU CAL GEGÓ

Horari FM:  Dies 30 i 31 d’Agost de 12:00h a 14:00h i de 19:00h a 21:00h
                     Dia 1 de Setembre  de 17:00h a 21:00h

EXPOSICIONS:

DEL TROS AL FORN, EL VIATGE DEL PA 
(Exposició permanent a la planta baixa)

MOSTRA DELS TREBALLS 
realitzats en el taller de manualitats organitzat per l’Associació 

de Dones Toraneses
(Exposició temporal al primer pis)

Organitza l’exposició l’Associació de Dones Toraneses.

*consultar horaris específic

ESGLÉSIA DEL CONVENT DE SANT ANTONI DE PÀDUA

Horari FM:  Dies 30 i 31 d’Agost de 12:00h a 14:00h i de 19:00h a 21:00h.
        Dia 1 de Setembre de 17:00 a 21:00h

EXPOSICIÓ: 

40 anys de Patrimoni: 

Connecta amb l’Associació del Patrimoni de Torà, coneix els seus orígens, 
com funciona, com es finança i quines activitats s’han realitzat al municipi 
durant aquest 40 anys. L’APACT t’importa!

Joves Artistes de Torà: 

Exposició al Convent de les obres presentades al concurs infantil de creació 
artística lliure sobre el Patrimoni artístic, cultural i natural de Torà.  

Lliurament dels premis diumenge dia 1 a les 19 h (*consultar possibles canvis 
d’horari per adaptar-nos a altres programacions infantils). 

Zona imatge: dins el “camerino” del Convent ;  estrena del 2on audiovisual 
de la col.lecció El nostre patrimoni: Esglésies.  Continuant així amb la difusió 
de les ermites i esglésies del municipi de Torà-Llanera.  S’alternarà amb altres 
projeccions.



ZonaBar:  durant l’horari d’apertura del Convent, hi haurà un petit servei de 
bar perquè us pugueu refrescar.

4a. EXPOSICIÓ DE GEGANTS

Lloc: Cal  Cardoní
Organitza: Arnau Pinós

Durant els dies de Festa Major: 11:00h a 14:00h i de 18:00h a 20:00h

MUSEU DE LA FUSTERIA

Lloc: Plaça de l’Hostal
Cal Ventureta

Obert tots els dies de Festa Major

  TOMBOLA SOLIDÀRIA
Lloc: Plaça del Vall 
Organitza:  Càritas Interparroquial de Torà

Els dies 30 i 31 d’Agost i 1 de Setembre                                                         

Horari: Obert  Matins de 11:00 h a 14.00 h.

                         Tardes de 17:00 h a 21:00 h.





Us desitgem una
Bona Festa Major

Lorem Ipsum











 
 
   Maria Cisteró i Bofarull 
   Agent Financer Autoritzat 
   Tel. 973 47 36 78 –  
   maria.cistero.bofarull@agentes.bbva.com  
   Av. Solsona 7, Cant. Pl. de la Creu, 25750 Torà ( Lleida)    

C/ Vall. 2 - Tel. 973 47 31 57 - TORÀ  (Lleida)







MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
I TALLER DE MARBRE

Ctra. Andorra-Calaf, 14 - 25750 Torà (Lleida)
Tel. 973 473 061 · info@vilamu.com
www.vilamu.com

Vilamú

El teu Magatzem i 

Marmolista de confiança
des de 1928

Tenim
tot el material que

estàs buscant

Bona
Festa Major!





Ctra. de Tàrrega, 20 • Tel./Fax 973 550 225
e-mail: impremta.barnola@cag.es
25210 GUISSONA (LLEIDA)







Nota informativa

Tots els actes recreatius organitzats per l’Ajuntament seran gratuïts. 

LA RESERVA DE TAULES I CADIRES es podrà fer a partir del dia 19 al 28 
d’agost (ambdós inclosos), a les oficines de l’Ajuntament . 
El cobrament es farà al mateix Ajuntament en els dies mes amunt esmentats.
Es podrà fer en efectiu o amb targeta. 

PREU:  Una taula i cinc cadires 20,00 €.
EL SORTEIG es farà el 29 d’agost a les 13:00 h a l’Ajuntament. 

SOPAR DE GERMANOR, 
El tradicional Sopar de Germanor, consistirà en: 
A escollir:    Flauta  (  ½ de tonyina i  ½ de pernil ).
        o Coca de Recapte típica de Torà. 
 Begudes  i gelat. 

Preu: 12,00 €

Per a reserva de tiquets a la Pastisseria “Miramunt”,  a partir del dia 20 
fins el 30 d’agost.

ELS TROFEUS que s’entregaran durant la Festa Major, restaran exposats a la 
Biblioteca Municipal. 

ELS VEINS I VEÏNES QUE REALITZIN OBRES, dins el casc urbà, hauran de 
deixar els carrers nets de runa i materials abans de l’inici de la Festa Major.

Es recomana deixar els VEHICLES APARCATS ALS GARATGES. 

ES DEMANA RESPECTAR LES DELIMITACIONS DE L’ESPAI reservat per 
motiu de les activitats al carrer durant la Festa Major.



PROHIBIT ESTACIONAR VEHICLES A:

Divendres 30 d’Agost Plaça del Vall  des de les 07;00h a les 15:00h 
  (mercat)

 Plaça del Vall des de les 15:00h a les 19:30 
  (3x3)

Dissabte 31 d’Agost Plaça del Vall ... des de les 09:00h fins acabar l’activitat
  (Cós de Sant Gil – APACT)

 Plaça de la Font ... En acabar el Cós de Sant Gil i fins 
  acabar l’activitat

  (Festa de l’escuma i HOLI Festival)

 Plaça del Vall I

 Plaça de l’Hostal,   I

 Ctra. de Solsona, I--  des de les 17:00h fins les 21:30h

 Plaça de la Creu, I      (Plantada i Cercavila de Colles 
         Geganteres)

 Plaça de la Font. I

Diumenge 1 de Setembre 
 Plaça de L’Església (Festa Priors i Priores Sant Gil) 
 i Plaça del Pati 

ES RECOMANA treure les escombraries els dies de servei en els horaris 
establerts.

L’ORGANITZACIÓ DEMANA a totes les persones i entitats el MÀXIM DE 
CIVISME I PRECAUCIÓ  alhora de desenvolupar qualsevol activitat que pugui 
molestar als veïns o provocar algun accident. 

L’organització es reserva el dret d’alterar els actes programats.

PENGEU SENYERES ALS BALCONS I ENGALANEU EL POBLE 

AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR !

BONA FESTA MAJOR





BONA FESTA 
MAJOR 2019!
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