
 

 
 

 

 

 

 

 

● LES FALLES    
 

En Torrent hi ha una gran passió fallera. La Junta 
Local Fallera de Torrent és l’òrgan representatiu de les 28 
falles de la capital de l’Horta Sud. Més de 8.000 fallers 
participen durant tot l’any per mantindre la festa més gran 
de Torrent.  
 
 
 

 

● SETMANA SANTA  
 

La setmana santa torrentina va ser declarada Festa d’Interès Turístic de la 
Comunitat Valenciana en 2009. Destaca per la figura de la Reina de 
l’Encontre i Àngel de Resurecció, la 
qual representa a la virreina de 
València Doña Germana de Foix. 
Aquesta tradició tan sols es manté al 
nostre municipi. 
A més, es va construir el museu 
dedicat a la Setmana Santa que 
permiteix gaudir durant tot l’any dels 
pasos caracteristics de cadascuna de 
les hermandats.  
Aquesta celebració es remonta al 
segle XVI, però va ser realment a principis del segle XX quan es van crear les 
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primeres hermandats i als anys 40 quan es consolidà la Junta d’Hermandats de 
la Setmana Santa de Torrent.  
La tradició ha anat congregant, cada any, una gran quantitat de creients i 
visitants en les processions que fan el recorregut per tota la ciutat.  
 
 
 

 
● MOROS I CRISTIANS 

 
Encara que té origen religiòs, ha anat guanyant punts amb 
un clar component lúdic. La festa naix per a conmemorar 
l’etapa de poder musulmà a la Peninsula Ibèrica i de la 
batalla que fou alternant el poder entre musulmans i 
cristians. És especialment al segle XX quan s’extendeix la 
tradició per tota la Comunitat Valenciana, sent espècial a 
cada municipi. 
Cal destacar el día de l’entrada mora i cristiana, on més 
de 20.000 persones s’aproximen cada any per gaudir 
d’una festa que agafa més força segons pasa el temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● FESTIVITAT DE SANT 
BLAI 

 
El 3 de Febrer es conmemora a festa de 
Sant Blai. Invocat per llauradors i ramaders, 
és el sant que cura les enfermetats de la 
gola. Durant tot el día, l’esglèsia està 
oberta a tot aquel que vull ficarse oli a la 
gola per previndre les possibles dolències. 
Al llarg de l’Ermita, és on es troba la festa 
major.  
El menjar típic del día es la cassola. 
 
 
 

 
 
 
 



● SANT ANTONI ABAD 
 

Més conegut con “Sant Antoni 
del Porquet”, és una festa en 
honor a Antoni Abad sent de 
les més cononegudes a la 
Comunitat. Unes 320 
poblacions celebren una festa 
en honor al patró dels animals. 
El día oficial de celebració és 
el 17 de gener, però com cada 
volta més pobles celebren 
aquesta festivitat, en Torrent 
es fa un sorteig cada any per 
decidir el día de cada poble.  
 

 
 
 

● L’ENTRÀ DE LA FLOR  
 

Es celebra l’1 de Febrer i té com origen en les festes paganes que els 
romans dedicaven a la deesa Flor. És una benvinguda a la primavera que, amb 
el temps s’ha anat convertint en una festa religiosa, ja què és una ofrena a la 
Mare de Déu de la primera branca florida de l’atmeler.  

És una de les processions més emotives de Torrent i una manifestació 
del nostre patrimoni cultural e històric.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



● MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS 
 

La seua celebració es fa el 87 
de maig. La tradició conta que 
la Mare de Déu dels 
Desamparats es treia al carrer 
en processó quan hi havien 
grans enfermetats.  
Torrent sempre ha tingut una 
devoció espècial amb la seua 
“marededeuta”. Des de 1854 és 
patrona del poble i alcaldessa 

d’honor.  

 
 
 
Durant la processó, la devoció dels 
torrentins és palpable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● CORPUS CHRISTI  
 

Celebració dedicada en honor al corp i sang de Crist, que és celebra el 
diumenge següent a Pentecostés.  
Els encarregats de que es porte a terme aquesta celebració, són els més de 
835 cofrares de l’Obreria del Santíssim Sacrament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

● SANTS PATRONS. SANTS ABDÓ I SENEN 
 

Es celebra el 30 de juliol en 
honor a dos caps militars perses 
que van ser fets presoners per 
les tropes de l’imperi romà i 
obligats a fer sacrificis als déus, i 
ells es negaren perque creïen 
en Jesucrist.  
Són representats portant blat, 
arròs o raïm en les mans, 
segons siga terra de secà o 
regadiu. La devoció pels sants 
arribà a les terres valencianes 
com protectors de la terra 

davant les contínues tormentes de pedra que impedíen als agricultors gaudir de 
les seues collites i vinyes. 
 
 
 
 
 
 
 

● NOSTRA SENYORA DEL 
BON CONSELL 

 
El día oficial de la Mare de Déu del Bon 
Consell és el 26 d’abril i sorgeix a l’any 1911 
davant l’iniciativa, per part de les escoles 
dominicals, de cobrir les primeres 
necessitats i educar els xiquets en la fe 
catòlica.  
Durant el matí del 26 d’abril, les clavariesses 
i la resta de membres de la Junta, fan el 
Rosari de l’Aurora, que consistix a resar el 
rosari pels carrers de Torrent del voltant de 
la parroquia.  
Sobre les 12 del migdia té lloc la missa oficial 
i per la vesprada es fa la processó. La festa 
es tanca amb un xicotete castell de focs 
artificials.  
 
 
 

 



● NIT DE REIS 
 

La nit del 5 de gener, Torrent lluix de manera espècial per a la celebració més 
especial i familiar, on els menuts son els protagonistes.  
Después d’escoltar les paraules de l’alcadessa i dels Reis d’Orient; 
s’arrepleguen les peticions dels més xicotets amb la finalitat de complir els seus 
desitjos. Una vegada finalitza l’espectacle, les families tornen a les seues cases 
i la festa arriba a la fi.   
 

 
 
 
 
 


