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100% divers100% divers

100% inclusiu100% inclusiu

100% cooperatiu100% cooperatiu

100% divertit100% divertit

100%100%  
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EN BREU TOTA LAEN BREU TOTA LA
PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ

AQUÍAQUÍ
  



torrefarrera

ens mou!

Teniu una pilota i ganes de jugar? 
Doncs teniu a la vostra disposició un camp de
futbol 7 de terra a la Rambla Sant Jordi

vine al pump truck
Av. Europa, 1
25123 Torrefarrera
Agafeu la bici, el casc i pedaleu!

visita els murals 
Els carrers de Torrefarrera

estan plens de murals realitzatsdurant les
diverses edicions del Strret Art Festival

Els veniu a veure?

camp de futbol 

mercat municipal
Un dels més grans de Catalunya, situat al

polígon industrial tots els diumenges al matí.
Segur que hi trobeu el que necessiteu! 



espai salaespai sala
C/ Major, 35
25123 Torrefarrera (Lleida)

espai miremontespai miremont
Pl. Miremont

25123 Torrefarrera (Lleida)
 

ubicacióubicació
espai creaespai crea

i espai boterai espai botera
Pl. Miremont

 (cantó esglèsia)
25123 Torrefarrera (Lleida)

 



normes d'accésnormes d'accés

obertura de portes 20 minuts abansobertura de portes 20 minuts abans
de l'inicide l'inici

l'entrada es realitzarà per ordrel'entrada es realitzarà per ordre
d'arribadad'arribada

l'organització es reserva el dretl'organització es reserva el dret
d'admissió de les persones que nod'admissió de les persones que no
respectin les normes d'accés alrespectin les normes d'accés al
festivalfestival

sI HI HA ALGUN CANVI D'UBICACIÓ I/OsI HI HA ALGUN CANVI D'UBICACIÓ I/O
HORARI PER MOTIUS METEOROLÒGICS,HORARI PER MOTIUS METEOROLÒGICS,
S'INFORMARÀ MITJANÇANT LES XARXESS'INFORMARÀ MITJANÇANT LES XARXES
SOCIALSSOCIALS



les podreu trobar,les podreu trobar,
ben aviat, alben aviat, al  
següent enllaç:següent enllaç:
https://festivaltreubanya.koobin.cathttps://festivaltreubanya.koobin.cat

vendavenda
d'entradesd'entrades



activitatsactivitats
transversalstransversals

Infants i joves entre 8 i 18 anys participen al
concurs de contes o relats Treubanya
organitzat per l'Ajuntament de Torrefarrera i
amb la col·laboració del SAI Segrià, l'Associació
Adona't Segrià Nord per la Igualtat i l'Associació
NDIATIGUIA de Lleida que formaran part del
jurat.

Els dies 16 i 23 de maig es realitzarà un
taller de teatre per participar al festival
Treubanya el dia 28 al matí. El taller serà
impartit per l'actor lleidatà Raiman Diallo.

taller de teatre jovetaller de teatre jove

concurs de contesconcurs de contes    II
RELATS coeducatiusRELATS coeducatius

El jovent de Cal Jove participen en la
realització de la decoració i els preparatius
del festival i també estaran presents
durant el cap de setmana per ajudar a que
tot funcioni bé. 

voluntariat jovevoluntariat jove



ho organitzaho organitza

hi col·laborenhi col·laboren


