
Programa d’Actes
Festa Major de Torà 2011   dies 31 d’agost i 1, 2, 3 i 4 de setembre



19:00h A l’Ajuntament PREGÓ DE FESTA MAJO R

21:00h      Al Poliesportiu SOPAR DE GERMANOR i BALL 

  amb Joan Vilandeny

ACTES RECREATIUS

Dimecres, 31 d’agost 

Dijous, 1 de setembre

13:00h Pl/ del Pati DANSA DELS PRIORS 
  I PRIORES DEL ROSER 
  a continuació 
  BALLADA DE SARDANDES 
  amb la Cobla  
  CIUTAT DE CERVERA

18:00h  CONCERT I BALL LLARG amb 

  l’Orquestra “LA CHATA”



ACTES RECREATIUS

Divendres, 2 de setembre

16:00h  BALLADA DE GEGANTS 
  i CERCAVILA amb els 

  Geganters de Torà
17:00h  Pl/ del Vall    ACTUACIÓ INFANTIL amb  

  DANDY CLOWNS

21:00h      CORREFOCS 
  a càrrec dels Diables de Sanaüja

21:30h      PASSATGE 
  DEL TERROR 

00:00h  Al poliesportiu DISCO MÒBIL amb MDF



ACTES RECREATIUS

Dissabte, 3 de setembre

13:00h Pl/ la Font FESTA DE L’ESCUMA 
  a càrrec dels Bombers Voluntaris 
  de Torà

16:00h  des de 1a. BAIXADA D’ANDRÒMINES
 Pl/ de l’Església fi ns a la Plaça la Font  

19:30h  Al poliesportiu ESCALA HI-FI 

22:30h  Pl/ del Vall   MONÒLEGS

00:00h  Al poliesportiu Actuació del Grup 

  SANT PETER SINGS 
  i DISCO MÒBIL

ACTES RECREATIUS

Diumenge, 4 de setembre

10:00h Pl/ del Vall EXPOSICIÓ DE XAPES DE CAVA 

11:00h  Piscina INFLABLES

16:00h  Camp de futbol PAINT BALL

18:00h  Al poliesportiu CONCERT i BALL 

  DE FI DE FESTA amb l’Orquestra  
  “MUSICÀLIA”



ACTES ESPORTIUS

Divendres, 2 de setembre

17:00h  BÀSKET 3x3

ACTES ESPORTIUS

Dissabte, 3 de setembre

10.00h  CURSA DEL CÓS DE SANT GIL

10:00h Al camp de Tir TIRADA SOCIAL AL PLAT 
  al Camp de Tir “EL CASALOT” 
  Col·laboradors: 
  Excm. Ajunt. de Torà, 
  Caixa de Pensions, 
  Catalunya Caixa, 
  Leds C4

15:45h Bar La Toranesa CAMPIONAT DE BUTIFARRA 
  a la Toranesa (Inscripcions 
  a partir de les 15 hores i obert a   
  tothom!)

17:00h Al camp de Futbol TIRADA DE BITLLES



ACTES RELIGIOSOS

1 de Setembre 12:00h MISSA en HONOR 
  DE SANT GIL

2 de Setembre 10:00h MISSA en HONOR 
  DELS SANTS MÀRTIRS 

3 de Setembre 20:00h MISSA pels DIFUNTS 

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ DE XAPES DE CAVA 
LLOC: A LA PLAÇA DEL VALL
DISSABTE DIA 4 DE SETEMBRE
10:00h

PINTURES D’OLI - AQUAREL·LES - CARBÓ
a càrrec de CONXITA MOLINS
LLOC: A CAL GEGÓ DE TORÀ
DIES 1,2 3, i 4 DE SETEMBRE
Horari: de 12:00h a 14:00h (matí)
             de 18:00h a 20:00h (tarda)



CORREFOCS DE TORÀ. Divendres 2 de setembre de 2011
L’ajuntament de Torà desitja un Correfoc lliure d’accidents. Per això, us volem demanar prudèn-
cia i informar-vos perquè tots puguem gaudir i participar de la festa, sense patir ni provocar 
riscos innecessaris.

CONSELLS PER ALS VEÏNS

• Hem d’alliberar el carrer de qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfocs: 
testos amb plantes, bosses d’escombriaires, taules, cadires, etc.

• Hem de retirar els nostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, així evitarem 
que la gent hi pugui prendre mal o es produeixin desperfectes als cotxes.

• Hem de tancar les portes, les fi nestres i els balcons i protegir totes les obertures de les cases 
per impedir que hi entrin coets o guspires, que podrien causar un incendi.

• Hem de recollir la roba estesa i plegar els tendals, que també es podrien encendre.
• No em de llençar aigua per mitigar els calors als participants del Correfoc, encara que ho 

demanin. Així evitarem que la pólvora es mulli i exploti o que surti en una direcció inesperada 
en lloc de cremar-se.

• Hem de protegir els vidres dels aparadors de les botigues amb cartrons en cas de no disposar 
de persiana metàl·lica.

CONSELLS PER A LES PERSONES QUE SEGUEIXEN EL CORREFOCS

• Hem d’informar-nos bé dels llocs per on passarà el Correfoc i hem de seguir les recomanacions 
dels organitzadors i dels serveis d’ordre.

• No hem d’envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres.
• Hem de dur roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, barret de roba i sabates esportives 

de pell que ens agafi n fort els peus i que deixin la menor part possible del cos sense cobrir.
• Si se’ns encén la roba, llamcem-nos al terra i rodolem per apagar les fl ames. No correm, ja que 

les fl ames s’escamparien i serien més virulentes.
• Si patim alguna lesió ocular, netegem-la amb aigua abundant i adrerecem-nos al punt 

d’assistència més proper.
• Hem d’esperar la comitiva del Correfoc en carrers amples i evitar, en la mesura que ens sigui 

possible les aglomeracions i els taps de gent.
• No hem de demanar aigua als veïns, així evitarem taps i relliscades, i alhora, també evitarem 

que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.
• No hem d’encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
• En cas d’un accident greu, hem de facilitar l’accés als equips d’emergència i seguir les instruc-

cions del cap del Correfoc o dels grups d’ordre.

En cas de qualsevol accident dins del Correfoc, adreceu-vos als bombers o al consultori mèdic de Torà.

El recorregut del correfoc serà el següent: sortida Plaça del Vall, plaça Hostal, avda. de 
Solsona (davant biblioteca municipal), plaça de la Creu (davant Catalunya Caixa) i acabarem 
a la plaça de la Font.



NOTA INFO RMATIVA

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

• La reserva de taules i cadires es podrà fer a partir  del dia 16d’agost a les 
ofi cines de l’ajuntament. Prèviament s’ha de fer l’ingrés a l’entitat bancària 
“La Caixa” i portar el resguard a l’Ajuntament.
El sorteig es farà el 29 d’agost (dilluns) a la Sala d’Actes a les 13:00. El preu 
d’una taula i cinc cadires és de 40 euros.

• El Sopar de Germanor anirà a part i consistirà en amanida, coca o fl auta, 
aigua, vi, cava i gelat.  El preu serà de 12 euros i els tiquets es podran obtenir 
a la Pastisseria Miramunt. 

• Els trofeus que s’entregaran durant la Festa Major restaran exposats a la 
Biblioteca Municipal. 

• Els veïns i veïnes que realitzin obres dins el casc urbà hauran de deixar els 
carrers nets de runes i materials abans de l’inici de la Festa Major. 

• Durant la Festa Major és recomanable deixar els vehicles aparcats als garatges. 

• Estarà prohibit estacionar vehicles a:

 Divendres 2: Matí i Tarda - Plaça del Vall, Plaça Hostal, Av. Solsona  
 (tram de carrer on hi ha la biblioteca municipal), Plaça La Font,  
 Plaça la Creu (davant Catalunya Caixa i Forn Argerich)
 Dissabte 3:  Matí i Tarda - Plaça La Font (Escuma), Plaça Església (Cur- 
 sa Andròmines) i Plaça del Vall (Monòlegs) 

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

Pengeu senyeres als balcons!


