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Arriba la sisena edició del Festival Clownic. Del 25 al 
27 d’octubre Torrelles de Foix s’omplirà amb un munt 
d’espectacles, concerts i activitats per a tota la família. 
Una gran oportunitat per riure, sorprendre’t, emocionar-te i 
compartir moments màgics. Circ, acrobàcies, pallassos, mú-
sica i d’altres arts de carrer que enamoraran a grans i petits.

L’edició d’aquest 2019 es presenta amb un cartell espec-
tacular que no et pots perdre. Tortell Poltrona torna a To-
rrelles amb el seu darrer espectacle, recent estrenat Que 
Bèstia!. També la pallassa Pepa Plana porta la seva nova 
proposta Veus que no veus. I en l’apartat musical,  cites im-
prescindibles com Lildami o El Pot Petit, entre d’altres. Dues 
apostes segures que estan triomfant i que ens asseguren 
també molta diversió per al cap de setmana.

Per si això no fos suficient, acompanyant el Festival Clownic 
no hi faltarà la tradicional Fira d’Artesania, una cita referent 
en el calendari comarcal de fires i mercats, i l’espai de Food 
Trucks i cerveses artesanes perquè la teva experiència a To-
rrelles de Foix sigui completa.

De nou, el Clownic tornarà a mostrar la seva vessant més 
solidària, organitzant diverses activitats per recaptar fons 
pel centre de Recerca Transacional del Càncer d’infància i 
l’Adolescència de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

      Benvinguts a Torrelles de Foix, 
   benvinguts al Clownic!





Tots els actes tenen com a objectiu recaptar fons per la Recerca 
Translacional del Càncer en la Infància i l’Adolescència de la Vall 
d’Hebron.
Dissabte 26 - de 16.30 h a 18.00 h
- Taller - Extreu l’ADN de la fruita

L’ADN és un codi format per combinacions de 4 lletres (A, T, C, G) 
que conté tota la informació per fer-nos tal com som, és com el 
nostre manual d’instruccions. Cada organisme està format per 
multitud de petites peces anomenades cèl·lules. L’ADN està 
dintre de cada cèl·lula, concretament al nucli. Actualment, per 
l’estudi del càncer és molt important conèixer les alteracions 
de l’ADN que tenen els tumors i que poden ajudar a decidir la 
millor teràpia per a cada pacient. En aquest taller aprendrem 
a extreure l’ADN de les cèl·lules, però en aquest cas a partir de 
fragments de fruita. El taller dura uns 20 minuts. Impartit per: 
Natàlia Navarro (Investigador pre-doctoral)
Guillem Pons (Investigador pre-doctoral)
Gabriel Gallo (Investigador post-doctoral)
Josep Roma (Cap del laboratori de sarcomes)

Diumenge 27 - 14.15 h
- Activitat - Cercle de Percussió Comunitari

Tothom disposarà d’un instrument i improvisarà creant mú-
sica al moment. Al cercle de percussió no hi ha públic, tothom 
participa. Vine a passar-ho bé en comunitat i tenir una expe-
riència d’unitat creativa. Impartit per Music Training Lab.

Durant tot el Festival
- Sorteig de vi i cava,  Planta un arbre!

Participa en el sorteig de productes Vallformosa, o adquireix 
una alzina petiteta perquè la plantis a on tu vulguis. Un movi-
ment petit, però ple de futur.

Actes Solidaris



Divendres 25 d’octubre

21.30 h
- Actuació de Lildami - Concert a la Ctra. de Pontons
  Lildami s’ha convertit en el referent de música urbana de 

Barcelona. Un cantant que destaca pel missatge positiu i 
allunyat de les drogues i el sexisme, fet que el fa únic en el 
seu gènere. 

Agenda

www.cursafosca.com



MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Miquel Bau Pujol

Tel. 93 897 20 83 - 618 836 927
Crta. Pontons s/n
08737 Torrelles de Foix

materialsmiquelbp@hotmail.com

FARMÀCIA
M. Pilar Martínez Rosell

Herbolari medicinal - Homeopatia - Dietètica - Ortopèdia 
Dermofarmàcia - Control glucosa i colesterol

Formulació magistral - Servei personalitzat de dosificació 
Consell farmacèutic - Veterinària - Anàlisis d’aigua

Carretera de Pontons, 7 - 08737 Torrelles de Foix
T. 93 897 21 22 - F. 93 897 17 81

pmartinez001@cofb.net



Dissabte 26 d’octubre

11.30 h 
- Inauguració oficial de la Fira, a càrrec del Director de 

l’Agència Catalana de Turisme, Sr. David Font i Simon.
- Actuació de la Coral Foix, a la zona de la inauguració.
- Presentació de les exposicions

”Joguines i Contes Antics”, a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment. Organitza l’Associació de Dones.
”ACO illustration”. Autora:  Ariadna Cervera. Il·lustradora, 
creadora de contingut. L’objectiu és transmetre la part 
còmica que tots portem dins. A l’espai de l’entrada de 
l’Ajuntament.
Aquarel·les, de les alumnes de la classe de pintura  
de Torrelles, als passadissos de l’Ajuntament.

- Obertura Tòmbola.  A la Rectoria. Organitza Coral Foix

12.00 h
- Ballada dels Balls tradicionals de Torrelles de Foix. Plaça 

Lluís Companys.

12.30 h
- Taller Planta en un Tub. Taller de Compostatge.
- Partit de Futbol Base. 2a divisió. Base Torrelles - Sant Cugat 

Sesgarrigues. Camp de futbol municipal Jaume Brichs.

17.00 h
- Taller: “Extreu l’ADN de la fruita” – Impartit per membres del 

laboratori de Sarcomes Recerca Translacional del Càncer en 
la Infància i l’Adolescència Vall d’Hebron Institut de Recerca.

Agenda



Agenda

18.00 h
- Actuació de Cia. Teatre Mòbil – espectacle Oops!. Escenari 

de carrer. A la Ctra. de Pontons

19.00 h
- Actuació de Cia. D’Click – espectacle La Isla. Espectacle de 

carrer. A la Ctra. de Pontons.  

20.15 h
- Noelia i Kim – Soul, Blues, Jazz i Pop. Format acústic amb 

guitarra, piano i dues veus. Un concert fresc, natural i sense 
artificis. A l’escenari de la zona de FoodTrucks. 

22.00 h
- Actuació Pepa Plana – espectacle Veus que no veus, al Ca-

sal Torrellenc. Entrades a la venda a www.eventbrite.es, i a 
l’Ajuntament de Torrelles. Preu: 12€ anticipada, 15€ a taquilla.

23.30 h
- Concert La Banda de Ton Pare – Un repàs de la música dels 

70’ s 80’ s i 90’ s… A l’escenari de la zona de FoodTrucks. 



Agenda

Diumenge 27 d’octubre

09.00 h
- Sortida de la 7a Caminada de la Fira, a la Plaça Lluís Com-

panys. Caminada popular “Tots els camins porten a Foix”.
Distància 12 km, durada 3-4 h, desnivell 250 m. Organitza Ca-
minants per Torrelles. 

- Campionat de petanca, al Camp Municipal de Petanca  
“Josep Balcells”. 

10.00 h
- Demostració de Puntes de Coixí, al recinte firal. Organitza 

la Colla de Puntaires de Torrelles. 
- Obertura del Santuari de Sta. Maria de Foix. Horari 

d’obertura de 10 a 13.30h. Organitza Associació Cívica 
Santa Maria de Foix.

- Plantada de cotxes marca Abarth. Al Santuari de Sta. Ma 
de Foix. A càrrec de AbarthCAT Owners Club / Abarth Club 
Barcelona.

11.30 h
- Plantada de Motos Antigues, a la Rambla de la República. 

A càrrec de  l’Associació amics de les Motos i Vehicles Clàs-
sics del Penedès.

11.45 h
- Mortelo & Manzani – espectacle Fili busters. Espectacle de 

carrer. A la Ctra. de Pontons.



Agenda

12.00 h
- Missa dominical cantada, i tradicional ofrena d’aliments.
- Plantada de cotxes marca Abarth, a la Rambla de la Repú-

blica.  A càrrec de AbarthCAT Owners Club / Abarth Club 
Barcelona.

13.00 h
- Actuació de Tortell Poltrona - espectacle Que Bèstia! Nou 

espectacle del Tortell estrenat el 21 d’octubre del 2019. En-
trades a www.eventbrite.es. Peu 5 € anticipades. 10 € a 
taquilla. Al Casal Torrellenc.

- Titelles Sol de Lavit - espectacle L’extraterrestre Ripo. Es-
pectacle especial pels més petits. Al recinte firal.

14.15 h
- Music Training Lab - Cercle de Percussió Comunitari. Activitat 

per sensibilitzar i recaptar fons per Recerca Translacional del 
Càncer en la Infància i l’Adolescència de la Vall d’Hebron.



Horari:  
 de dijous a dissabte: 13.00 - 16.00 / 20.00 - 23.00   
     diumenge: 13.00 - 16.00

Restaurant Km0
Tel. 654 710 111 - C/Sant Quintí 9-11 Torrelles de Foix



17.30 h
- El Pot Petit – Concert. Escenari de carrer. A la Ctra. de Pontons.

18.30 h
- Actuació de Cia. Trasla2 – espectacle Trala2. Acrobàcies. 

Espectacle de carrer. A la Ctra. de Pontons.

19.30 h
- Concert Jennet, amb Pommier Trio. Versions entrellaçades 

amb temes propis. A la zona de FoodTrucks.

20.30 h
- Cloenda de la XXIXena edició de la Fira Artesana, amb 

coca, cava i xocolata per a tothom.  Coca gentilesa de  
Pastisseria Can Pardo  i cava gentilesa de Caves Parés Baltà.

Agenda

CONSTRUCCIONS I REFORMES
JAUME BALCELLS

C/ La Creueta,28
08737 Torrelles de Foix

Tel. 616 90 16 84
j.balcells@telefonica.net



Tortell Poltrona

Diimenge 27 d’octubre,  
a les 13.00h, al Casal Torrellenc

Espectacle:   
Que Bèstia!   

Que Bèstia!, és el nou especta-
cle de Tortell Poltrona. Estrenat, 
fa només una setmana, el 20 
d’octubre, inspirat en els grans 
pallassos d’inicis i mitjans del 
segle XX, que ens han deixat un 
llegat que no marceix. Situacions 
absurdes i gags que ens fan petar 
de riure com quan es van crear fa 
dècades. Un homenatge a aquells 
personatges fantàstics que van fer riure els nostres avantpas-
sats, on no pot faltar un altre clàssic d’un espectacle de pallassos: 
la música. Fins i tot el vestuari que llueixen és dels anys seixanta, 
de la famosa nissaga dels Germans Martini.

El pallasso d’avui amb l’essència del pallasso de sempre.
Emocions i sentit de l’humor per a tota la família!

Pallassos: Tortell Poltrona, Srta. Titat (Montserrat Trias), Bobas 
(Boris Ribas)

Entrades a la venda a www.eventbrite.es i a l’Ajuntament de 
Torrelles.  Preu 5 € anticipades, 10 € a taquilla.

Carrer



Cia. Treatre Mòbil
Dissabte 26 d’octubre, a les 18.00h,  
escenari a la Crta. de Pontons 
espectacle: Oops!
Oops!, vol ser un cant a l’optimisme, a viu-
re i a riure amb els pulmons plens i els ulls 

clars. A badar i a encantar-se amb les petites coses, que són les 
més grans.

Cia. D’Click
Dissabte 26 d’octubre, a les 19.00h,  
a la Crta. de Pontons 
espectacle: La Isla
L’acrobàcia i màstil xinès, ens recorda la subtil 
frontera existent entre el teatre físic i la dan-

sa; el circ i el risc; la màgia i el son. Tres personatges crearan situa-
cions rocambolesques per superar els límits de la seva illa.

Mortelo & Manzani
Diumenge 27 d’octubre, a les 11.45h
a la Crta. de Pontons
espectacle Fili Busters
Nova i arriscada aventura, en què Mortelo & 
Manzani posaran en perill les seves vides, en 

un evident homenatge als temeraris de tota la vida. Divertidíssima 
proposta de circ i pallasso, amb tècnica de funambulisme, equili-
bris i amb un aparell únic al país.

Carrer



Titelles Sol de Lavit
Diumenge 27 d’octubre a les 13.00h, 
Crta de Pontons 
espectacle: L’extraterrestre Ripo
Les aventures d’un extraterrestre ano-
menat Ripo, el qual es veu obligat a aban-

donar el seu planeta, perquè s’ha esgotat l’aliment. D’aquesta 
manera, arriba a la Terra. 

El Pot Petit
Diumenge 27 d’octubre, a les 17.30h  
Escenari a la Crta. de Pontons 
espectacle: Concert
La Jana i el Pau, s’han proposat que no 
quedi cap nen ni nena, sense viure una 

aventura. Res de quedar-se tancats a casa i davant d’una 
pantalla, toca sortir al carrer!

Cia. Trasla2
Diumenge 27 d’octubre, a partir de les 18.45
a la Crta. de Pontons
espectacle: Trasla2
Dos transportistes solitaris, que es trans-
porten l’un a l’altre, en un món absurd en 

constant moviment, fins a adonar-se que s’han perdut. Acro-
bàcia, dansa i teatre físic.

Carrer



Tel. 677 32 25 89
Barri La Serra de Baix, s/n (ca l’Oriol)

08731 Sant Martí Sarroca

www.calxullat.com
T. 93 897 14 87



Lildami
Divendres 25 d’octubre,  
a les 21.30h,  
a la Crta. de Pontons

Concert gratuït
Lildami s’ha convertit en el refe-
rent de música urbana de Barce-
lona. Un cantant que destaca pel 
missatge positiu i allunyat de les 
drogues i el sexisme, fet que el fa 
únic en el seu gènere. 

En menys d’un any, ha duplicat 
les seves visualitzacions i les 
subscripcions al seu canal de 
YouTube. Tot això, sumat a les 
seves actuacions amb cartell d’entrades exhaurides i partici-
pant en els festivals de més renom del país, han fet que Lildami 
fos el compositor i intèrpret de la cançó d’estiu de TV3. Amb el 
seu lema IMPARABLA per bandera, estem segurs que el feno-
men Lildami, no ha fet més que començar. 

El nou àlbum, que veurà a la llum el 2020 i que ja és un dels més 
esperats, només és una altra pista d’aquest espectacular èxit 
que sembla que realment, ningú el pot aturar.

Adults



Pepa Plana
Dissabte 26 d’octubre,  
a les 22.00h, al Casal Torrellenc

Espectacle:   
Veus que no veus  

D’això parla “Veus que no veus”. 
De dues Pallasses, de dues Dones 
que s’enfronten al seu dia a dia. 
Un trànsit marcat per la precarie-
tat i la necessitat d’esdevenir en 
un món que sovint els hi és hostil 
i incomprès però en el que hi con-
viuen amb completa normalitat i 
esperança. Un món que també és 
seu, incomprès i desesperant, on 
la llum que se’n desprèn, molt sovint parteix d’elles. 

Parlant i jugant potser perquè és la manera que tenen les Pallas-
ses de parlar i fer-se entendre. Jugant i mossegant, així volem fer 
riure... encara que no només volem fer riure.

Pallassa Augusta: Pepa Plana
Pallassa Blanca: Noël Olivé
Direcció: Joan Arqué

Entrades a la venda a www.eventbrite.es i a l’Ajuntament de 
Torrelles.  Preu 12 € anticipades, 15 € a taquilla.

Adults



Coral Foix
Dissabte 26 d’octubre,  
a les 11.30h, Plaça Nova 
Petit Concert Inauguració
Som un grup d’amics que fa 28 anys que ens 
trobem per gaudir de les cançons en bona 

companyia i a més tenim la gran satisfacció que, de tant en tant 
podem compartir-ho amb tots vosaltres. Ens trobem a la Fira!

Noelia i Kim
Dissabte 26 d’octubre,  
a les 20.15h, zona de FoodTrucks 
Concert: Versions acústiques
Pare i filla porten el Soul, Blues, Jazz i Pop a 
l’escenari. Format acústic amb guitarra, pia-

no i dues veus. Un concert fresc, natural i sense artificis.

La Banda Ton Pare
Dissabte 26 d’octubre,  
a les 23.30h, zona de FoodTrucks 
Concert: Versions de Pop Rock
La filosofia del “bon rotllo” és el que els mou. 
Tot el seu repertori està pensat per això. Si 

no aconsegueixen que us mogueu o canteu, és perquè esteu 
sords, o potser teniu agulletes, o esteu afònics, o… tot alhora.

Música



Jennet, amb Pommier Trio 
Diumenge 27 d’octubre,
a les 19.30h, zona de FoodTrucks
Concert: Versions
Impregnats de diverses músiques, toquen 
versions passant pels grans estandàrds 

americans i el soul fins a la múscia d’autor catalana. Entre-
llaçats, ofereixen temes propis, collita d’aquest últim any.
Marti Costa - teclat, Ferran Rico - baix, Laura Capdevila - veu

Música

EDIFICACIONS SURROCA
REFORMES - OBRA NOVA

Ca la Cisca - Barri Mas Bertrán - 08737 Torrelles de Foix
Tel. 938 991 391 - 610 321 683



Area de Food trucks
Oberta tot el Cap de setmana  

Les FoodTrucks, són furgonetes o 
caravanes, preparades per actuar 
com a restaurants rodants, estan de 

moda especialment les d’aire ”retro”, aquelles que es munten 
en vehicles antics totalment transformats.

A la nostra àrea de FoodTrucks, trobareu vehicles antics, 
que us ajudaran a fer-vos passar la gana, us deleitaran amb: 
cuina tradicional catalana de temporada, entrepans calents 
fets en pedra volcànica, crepes, frànkfurts, hamburgueses, 
empanades, pizzes, entrepans amb pa de coca, tapes...



Mostra Cervesa artesana
Oberta tot el cap de setmana  

De fa uns anys ençà, han crescut 
arreu del territori elaboradors de 
cervesa artesana. Aquests produei-

xen una quantitat petita i limitada de cervesa, i posen èmfasi 
en els ingredients, la tècnica del fermentat i el sabor, aconse-
guint estils de cervesa personals i diferents.

Hem treballat per trobar cerveses de característiques dife-
rents pel que fa al tipus, colors i elaboracions i portar-les fins 
a Torrelles per a vosaltres. Al Clownic, hi trobareu elabora-
dors de cervesa artesana penedesencs i d’arreu de Catalun-
ya. Esperem que vingueu a tastar-les i gaudir-les!



Organitza: Comissió de Fires (Ángeles Morari, David Martínez,  
Encarna Mitjans, Ferran Carbó, Juan Carmelo, Mercè Bages i Sira Carbó)

amb el suport de l’Ajuntament de Torrelles de Foix

Disseny gràfic: Estudi Tutatis, S.L.
 www.tutatis.com

Il·lustració nas: Jan Oliver

Assessorament: Tempo Tourism Services
 www.tempotourismservices.com

www.clownic.cat

Clownic Fires Torrelles de Foix 

@ClownicFires


