
DIVENDRES 1 DE SETEMBRE 

* A les 22:00 a la societat Taula rodona de l’ANC amb el títol “Com 

arribar a la independència mitjançant el Referèndum” moderat per 

Joan Juncà alcalde de la Torre de l’Espanyol amb la participació de: 

- Mireia Boya, Diputada al Parlament de la CUP 

- Jordi Salvador, Diputat al Congrés d’ERC. 

- Antonio Suárez, Director territorial a les Terres de l’Ebre de 

territori i sostenibilitat de PDeCAT. 

 

DISSABTE 2 DE SETEMBRE 

* A les 19;30h. Xerrada a la societat a càrrec del Dr. Josep Serrano 

Daura “Els Costums de la Torre de l’Espanyol”. 

*A les 21:30h. A la Plaça de la Pau i Carrer de Baix, Festa Jabalí. 

Amb ració de jabalí, pa, vi i gelat a través de la Colla Jabalí. Els 

tiquets es poden comprar als diferents establiments del poble a 5 €. 

 

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE 

* A les 10 Trobada de Puntaires de la Torre a la Piscina Municipal 

amb la participació de les puntaires del Priorat, Terra Alta, Ribera 

d’Ebre, terres lleidatanes, del Baix Camp i terres aragoneses. A les 

11h. esmorzar. A les 12.30 sorteig dels regals i a les 13 h. 

repartiment d’obsequis i comiat. 

* A les 19 h. Cinema en català amb la pel·lícula: “La propera pell” 

 
DIJOUS 7 DE SETEMBRE 
*A les 18:15 a la Plaça de la Pau concentració de ciclistes a través de 

l’As. BTTorre la Transrabosenca per fer la  Bicicletada Popular de la 

Torre. Es faran dos recorreguts pel terme municipal. L’arribada serà 

a la Pl. Pau amb berenar per a tots els participants. Caldrà inscriure’s 

abans a l’ajuntament. 

 
DIVENDRES 8 DE SETEMBRE 
*A les 20:00 a la societat presentació del llibre “Terres de l’Ebre i 

Matarranya. Encisadores” de Cossetània edicions del autor Sr.Vicent 

Pellicer Ollés. 
 

DISSABTE 9 DE SETEMBRE 
*A les 19:30  a la societat projecció del documental “Entre Pàndols i 

Cavalls” dirigit per Gerard Font. A continuació xerrada de Roger 

Heredia que porta per títol “La identificació dels desapareguts a la 

Guerra Civil, un repte de país”. 

 

DIUMENGE 10 DE SETEMBRE  

*A les 9:30 del matí Cursa Josep Anton Fortunyo 2017 pels carrers 

del poble. Amb premis per als tres primers, trofeus i dotació 

econòmica. Amb dos recorreguts, un per a atletes i l’altre popular. 

Seguidament entrega de premis de la cursa i a continuació es 

repartirà xocolata i coca per a tothom a la Plaça de la Pau. 

*19:00 Espectacle musical amb el grup Los Sirgadors que ens 

presentaran el documental “la Filla del Farer” i faran un concert de 

Jota&Blues. 

 

DILLUNS 11 DE SETEMBRE (Diada Nacional de Catalunya) 

*A les 8 sortida cap a la Mina. Esmorzar i pujar al Tormo. Caldrà 

comprar els tiquets anticipadament per l’entrepà, al preu de 0.50 € 

de pernil salat o formatge. Aquests es podran comprar a 

l’Ajuntament.  

S’aconsella pujar pel Camí de Garcia i girar a la dreta on hi ha la 

senyal feta amb pedres. Aquest camí és l’originari i és més accessible 

per a totes les edats. 

* A les 19:00 Cinema amb la pel·lícula “El rei Borni” 

 

DISSABTE 16 DE SETEMBRE 

* A les 17:30 a la plaça de l’església 8a Festa de la Jota de la Ribera, 

amb la inauguració a càrrec de l’Hble. Sr. Lluis Puig, conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

* A les 21:30 al carrer Balmes actuació del grup “Pepet i Marieta” 

 

DIUMENGE 17 DE SETEMBRE  

* A les 10:30 al camp de futbol tirada de bitlles popular 

* A les 19:00 Cinema  amb la pel·lícula “La luz entre los océanos”  

 



Altres dades interès: 

 

Durant els dies 2,3,9,10 i 11 de setembre de 11:30 h fins 

a 13:30 hi haurà l’exposició d’una replica dels costums de la 

Torre i diferents documents al Centre d’Interpretació “Els 

Masons” 

 

Durant el dies 8, 9, 10 i 11 durant els actes de la setmana 

cultural hi haurà la urna per tal de votar les diferents 

opcions del pressupost participatiu 2017. 

 

-Cal adquirir anticipadament els tiquets per l’entrepà a 

l’Ajuntament del dia 11 de setembre al preu de 0.5€, que serà 

de pernil salat o formatge. 

- Des de la Regidoria de Cultura s’agraeix la col·laboració i 

participació de cadascuna de totes les persones que han fet 

possible aquest dies inclosos dins la Setmana Cultural. 
 

Fotografia de la portada: La Torre vista des de el campanar de l’església. 
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