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Activitats, festes i fires
Cavalcada de Reis
Tradicional commemoració de l'arribada de SSMM, els reis mags d'Orient. Comença al nucli de Can
Rossell de la Serra, des d'on es desplaça fins a Torrelavit (Casal de Cultura).

Festa Major d’Hivern (gener)
Se celebra durant l'últim cap de setmana del mes de gener (el dilluns que segueix a l'últim cap de
setmana de gener és festa local a Torrelavit).

Carnestoltes (febrer)
El dissabte de Carnestoltes, acostuma a realitzar-se una cercavila amb un grup d'animació per als més
petits. Posteriorment, a la nit, es fa el ball i el tradicional concurs de disfresses.

Festa de la Dona (març)
Durant una setmana sencera del mes de març, es realitzen activitats per commemorar el dia de la dona
(8 de març). Es conclou amb el tradicional "Sopar de la dona".

Cap de Setmana Jove (abril)
Durant un cap de setmana del mes d'abril, es realitzen activitats adreçades als més joves (xerrades,
jocs, activitats esportives).

Memorial Pere Ribé i Durban (abril)
Durant el mes d'abril, i per commemorar les festivitats de Sant Jordi i de la Mare de Déu de Montserrat,
se celebra el concurs literari "Memorial Pere Ribé Durban". El concurs rep el nom de qui va ser alcalde

del municipi i també promotor de moltes de les activitats lúdiques i culturals que es duen a terme a
Torrelavit.

Festa de Sant Josep Obrer (maig)
Se celebra al nucli de Can Rossell de la Serra a primers de maig.

Festa de Barris de Torrelavit (juny i juliol)
Cada barri organitzar un sopar popular a l'aire lliure.

Festa de l'Esport (juliol)
Activitats de caire esportiu que es duen a terme durant el primer cap de setmana del mes de juliol. En
destaca la cursa de muntanya anual, amb diferents categories i modalitats.

Festa de la Infància (juliol)
Normalment, es realitza l'últim cap de setmana del mes de juliol. S'hi duen a terme activitats lúdiques i
esportives per als més petits, i és el punt final de la temporada de casal d'estiu.

Festa Major de Can Rossell de la Serra (agost)
Se celebra el segon cap de setmana del mes d'agost. És la Festa Major d'aquest nucli del terme
municipal de Torrelavit.

Festa Major de Torrelavit (agost)
Durant els dies 14, 15, 16 i 17 d'agost. S'hi duen a terme tot tipus d'actes i activitats, per al gaudi tant
dels més petits com dels més grans.

11 de Setembre (Diada Nacional de Catalunya)

Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, es realitza una ballada de sardanes a la plaça del Casal
de Cultura.

Correllengua (setembre)
Normalment, se celebra el penúltim cap de setmana del mes de setembre. Es realitzen activitats
populars, com per exemple caminades pel territori, esmorzars populars, etc.

La Gotimada - Festa de la Verema (setembre)

Festa de la Gent Gran (octubre)
Se celebra durant un cap de setmana del mes d'octubre i es duen a terme activitats adreçades a la gent
gran del municipi.

Festa de la Castanyada (octubre)
Se celebra el diumenge més proper a la festivitat de Tots Sants.

Cicle de música - Novembre cultural
Activitats de caire cultural que es duen a terme durant els caps de setmana del mes de novembre.

