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Bocins de Torrelles és un blog que neix al 2015, fruit del

desig d’alumnes del Punt Òmnia d’ampliar els nostres

coneixements informàtics de manera amena i profitosa, al

mateix temps que podíem donar a conèixer esdeveniments

ocorreguts al nostre poble en el transcurs dels anys i dels

quals en teníem informació i imatges.

Una de les premisses dintre d’aquest espai és dedicar-hi les

nostres inquietuds i petits esforços, de manera lúdica i sense

pretensions, al mateix temps que ens serveix per reviure

petits fets de la vida quotidiana torrellenca.

En aquesta revista hi trobareu fotografies, petits escrits,

música i vídeos com a resum dels temes tractats en el

nostre blog, durant aquests anys.

Sempre i sobretot, amb l’ànim d’entretenir i gaudir de

Bocins. Nosaltres ho fem dedicant-nos-hi amb il·lusió.

Gràcies pel vostre temps.



Les barraques de pedra seca eren construïdes per a servir

d'aixopluc dels pagesos, guardar les eines i estris del camp i si era

necessari també hi pernoctaven ja que hi havia camperols que es

trobaven lluny de casa i se'ls feia obligat passar-hi la nit.

02/07/2015

La barraca de pedra va ser molt necessària pel treball de la 

pagesia. Els anys han passat però la seva silueta es manté vigilant. 

Quanta historia, emocions, sentiments guarda en el seu interior, és 

un símbol, forma part de les nostres arrels, l'enllaç entre una època 

primitiva i contemporània de casa nostra. Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/07/les-barraques-de-pedra-seca-eren.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/07/les-barraques-de-pedra-seca-eren.html


04/08/2015

El rellotge de sol es un instrument

per assenyalar les hores mitjançant

les ombres que projecta el sol. No hi

ha una persona a qui se li

pugui atribuir l ’invenció .

S’estima que els primers a utilitzar

aquest tipus de rellotge varen ser els

xinesos que el van utilitzar

aproximadament 3000 anys abans

de Crist ,també va ser empleat pels

grecs, egipcis i inques.

A Torrelles de Llobregat hi ha una

quantitat apreciable de rellotges de

sol principalment a les masies més

antigues. Alguns d’ells decorats amb

símbols i escrits força originals.

Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/08/el-rellotge-de-sol-es-un-instrument-per_4.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/08/el-rellotge-de-sol-es-un-instrument-per_4.html


30/09/2019

Rellotges de sol de torrelles amb les seves masies
Torrelles és un poble amb molt encant, convida a somiar envoltat de boscos,

camps de conreus, flors, barraques de pedra seca, amb una riquesa arquitectònica

amb molts anys d’història. Entre elles les masies i els rellotges de sol.

El treball que us presentem avui, està fet i elaborat després d’una recerca

d’imatges i dades antigues dels rellotges de sol més significatius de Torrelles.

Algunes de les imatges que hem utilitzat, han estat cedides per l'arxiu del Club

fotogràfic Torrellenc.

En aquest treball vàrem realitzar una presentació en vista de
mapa amb les masies i els seus rellotges, que podeu veure
fent clic a la següent imatge:

Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2019/09/rellotges-de-sol-de-torrelles-amb-les.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2019/09/rellotges-de-sol-de-torrelles-amb-les.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2019/09/rellotges-de-sol-de-torrelles-amb-les.html


20/08/2015

Mira-ho al blog!

Festa de Corpus
Antigament per la Festa de Corpus hi

havia el costum d' engalanar alguns

carrers dels pobles fent catifes i altars de

flors per commemorar aquesta diada.

A Torrelles com tots els pobles, tothom hi

participava . Les últimes dades que es

tenen dels carrers guarnits són de finals

dels anys 60

L’Esglèsia
Aquesta església d ‘ estil neogòtic va ser impulsada

per Mossèn Agustí Macari, qui va prendre

possessió de la Parròquia el dia 11 de novembre

1887

El 1894 el Sr. Bisbe Jaume Català va visitar

Torrelles i va expressar la seva complaença per la

construcció del temple.

La nova església va ser construïda entre els anys

1890 i 1900 en substitució d' una anterior

romànica del segle x

L’obra es va poder portar a terme, gràcies a

l’esforç voluntari dels habitants del poble i

de l’aportació econòmica de 50.000 pts.

donades per en Martí Mas, fill de la masia

de Can Mas i propietari de la cereria Mas,

situada al c/ del Carme de Barcelona. Va ser

inaugurada el 10 de novembre de 1900.

02/06/2015

Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/08/esglesia-sant-marti-de-torrelles_20.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/08/esglesia-sant-marti-de-torrelles_20.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/06/festa-de-corpus_2.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/06/festa-de-corpus_2.html


El 1957 es va col·locar una campana nova 

construïda a Olot que porta gravats els noms 

de Martina,Paula i Pia i que fa 75 cm. de 

diàmetre, per un metre i mig d’  alçada .

L`antiga església romànica va ser 

enderrocada i amb les seves pedres es 

construí part de les parets de la plaça on es 

troba ubicat el temple

20/08/2015

Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/08/esglesia-sant-marti-de-torrelles_20.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/08/esglesia-sant-marti-de-torrelles_20.html


22-09-2015
25-05-2017
28-10-2019

A Torrelles com a tot 

arreu els carrers eren 

sense asfaltar plens de 

sots i recs que l'aigua 

anava deixant, el 

carrer Sant Martí no 

era cap excepció ; 

després de diverses 

transformacions al 

voltant de l'any 2000 

es van fer les últimes 

construccions quedant 

l'aspecte que ara té.

però hauríem 

d’intentar 

aconseguir 

que en nom 

d'aquest 

progrés els 

edificis i 

construccions 

emblemàtique

s no perdessin 

identitat.

El progrés és 

important,

hem d'anar 

evolucionant

Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/09/abans-i-despres-del-carrer-sant-marti_22.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/09/abans-i-despres-del-carrer-sant-marti_22.html


22- 5-2017

Us presentem un vídeo amb una 

recopilació de fotos d'abans i 

d'ara de les escoles de Can Coll

28-10-2019

Aquest cementiri va ser clausurat l’any 1850 i se’n va construir un de nou a les afores

del poble , que va ser inaugurat l’any 1855.

Aquest cementiri va estar en funcionament fins l’any 1985, ja que el 2-12 d’aquest any,

va tenir lloc l’últim enterrament.

En el solar que quedà lliure, situat al c/ Bosc de les Ànimes, n.2 s’hi va construí el Cap de

Torrelles, que es va inaugurà l’octubre del 2010.

Arribant a l’1 de novembre( Tots Sants),

creiem que és un bon moment per a recordar

algunes dades referents al cementiri de

Torrelles.

Antigament el cementiri de Torrelles estava

situat al davant de l’església romànica, que en

quedar-se petita, va ser derruïda per a

construir-hi l’església actual.

Degut al fort augment del cens de torrelles,

ja s’havia fet evident la necessitat d’un nou

cementiri més gran, i aquest fou construït a

la Creu de Sant Pau. El primer enterrament

va ser el dia 18-5-1986.

En el transcurs del 2001 al 2002 es va

portar a terme el trasllat de les restes

humanes del cementiri vell al nou.

Mira-ho al blog!

Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2015/08/esglesia-sant-marti-de-torrelles_20.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2019/10/un-abans-i-un-despres_28.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2017/05/escoles-de-can-coll_88.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2017/05/escoles-de-can-coll_88.html


La Tal·lara
A continuació us mostrem el Ball de 

la Tal·lara, ball popular que és balla 

tradicionalment per la Festa Major 

de Sant Pau, així com a diferents 

municipis.

18-01-2017

La Tal-lar del meu pare

fa ballar la mare a llit

cantant-li una cançoneta

que dura tota la nit.

28-01-2018

Per la setmana dels Barbuts, governen els tres germans, 

tos, moquina i esternuts.

La pluja de la setmana dels barbuts, cada raig val cinc escuts.

Sant Pau tanca les festes amb clau,

Menys la Candelera que se li va quedar al darrera

Setmana dels Barbuts

S’anomena així a la setmana més freda

de l’ any, (2ª quinzena) que va dels dies

15 al 22 de gener, representada pels 3

Barbuts;

Sant Antoni Abat , Sant Vicenç Màrtir i

Sant Pau Ermità

La seva denominació prové del fet que

aquests tres Sants són representats lluint

llargues barbes.

Mira-ho al blog!

Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2017/01/la-tallara.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2017/01/
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2017/01/
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2018/01/festa-major-sant-pau-2018.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2018/01/festa-major-sant-pau-2018.html


De la Fira de sant Pau el dia 25 de

gener, no en sabem els inicis. El que si

que sabem es que a principis del segle

XX va anar cedint importància a

favor de la fira de la Candelera de

Molins de Rei i acabà desapareixent

abans de la guerra civil.

No es coneix amb certesa la ubicació

de la fira en els seus inicis. Tinguem

en compte que fins a l’any 1826 no hi

havia nucli urbà, només unes 20

masies aproximadament.

L’origen de la fira va ser un mercat

de bestiar, sobre tot porcí. També hi

havia parades de productes de tot

tipus d’alimentació, procedents dels

obradors dels pobles de la vall baixa

del Llobregat.

Hi acudia gent de tots els pobles de l’entorn. 

Assistien a la missa solemne, compraven el Pa de 

Sant Pau i després de donar un tomb per la fira, 

es quedaven a dinar al voltant de la creu del 

Padró.

Es creu que la fira sempre es va fer al voltant de 

l’església però no se’n té constància.



El que sabem segur és que ja en el 

segle XIX es feia en aquest indret. 

També es creu que el nom prové de 

l’ermita que segons el rector l’any 

1572,diu que hi havia al Turó de 

Sant Pau, on l’any 1886 si va 

erigir l’actual Creu de Sant Pau.

23-01 -2020

Mira-ho al blog!

10-02-2016

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2020/01/festa-de-sant-pau.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2020/01/festa-de-sant-pau.html
https://www.kizoa.es/Movie-Maker/d32857104k9481204o2l1/sant-pau


El dia 9 i 10 d’abril, es va celebrar

a Torrelles de Llobregat, la Festa

dels Tres Tombs, una tradició

catalana antiga i popular

recuperada per Torrelles per

l’Entitat que duu el seu nom.

En els

seus inicis

es feien

tres tombs

al voltant d’una gran foguera, actualment

hi ha el costum de fer-ho davant de

l’Església o la imatge de Sant Antoni.

Les arrels són molt antigues, (trobareu 

informació al butlletí que edita Els tres Tombs)

El ritu

principal

consisteix a

donar tres

voltes amb els

cavalls i altres

animals

domèstics i

mascotes.

11-04-2016

Mira-ho al blog!

http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2016/04/tres-tombs.html
http://bocinsdetorrelles.blogspot.com/2016/04/tres-tombs.html


Concurs cartell Festa de la cirera 2017
Aquest any Bocins de Torrelles hem participat, amb entusiasme i 

il·lusió, al concurs de cartell de la Festa de la Cirera 2017.

Amb aquest cartell posem en pràctica part del que hem après del retoc 

d'imatge i fotografia, coneixements que hem adquirit al Punt Òmnia

de Torrelles.

Aquí us mostrem el nostre cartell, que ha quedat segon finalista. En 

aquest enllaç trobareu la resolució del jurat del concurs de cartells.

Esperem que us agradi la nostra proposta.
03-5-2017

https://www.torrelles.cat/actualitat/noticies/2017/05/03/la-37a-festa-de-la-cirera-ja-te-cartell-anunciador



