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Organitza i coordina:
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
- Departament de Festes 
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- Departament de Cultura
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Arjau. Vela llatina de Cambrils
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Col·labora:
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Amb l’arribada de la Festa Major de Sant Pere, 
Cambrils rememora els seus orígens mariners 
amb un seguit d’actes i activitats que trobareu 
recollits en aquest programa. 

Cultura i tradició s’agermanen per donar pas a 
diferents activitats, sempre amb un ingredient 
imprescindible que les fa úniques i autèntiques. 
La sal, que posen les entitats de Cambrils amb la 
seva participació, i converteixen aquesta festa en 
una expressió de cultura popular de casa nostra. 

Tant la música, com l’art, la cultura i l’esport 
tenen cabuda dins d’aquest programa tan salat, 
que comença amb la celebració del Dia de la 
Música i la instal·lació del Mercat d’Art al passeig 
Miramar. En l’àmbit esportiu no falten les ja 
tradicionals regates populars de llaguts, que 
congreguen un gran nombre de cambrilencs al 
port per gaudir d’aquesta afició tant nostra, i molt 
estesa en els darrers anys al municipi.

Espectacles, cucanyes i jocs infantils també 
conviden als mes petits a gaudir de la Festa Major 
de Sant Pere. Mentre, el mes grans tenen on 
participar, com la Taula Rodona sobre el port de 
Cambrils, o visitar la inauguració de l’exposició Els 
treballs portuaris. I seguint amb la mirada posada 
al mar i, amb la forta tradició marinera d’aquest 
municipi, també gaudirem de la Festa de l’Ormeig, 
la qual fa una recreació de les tècniques emprades 
històricament pels pescadors. Aquesta festa es 
veurà complementada amb la VI Trobada de Vela 
Llatina plena d’activitats i demostracions perquè 
cambrilencs i visitants en puguin gaudir d’allò 
més. 

En l’àmbit més festiu, la revetlla de Sant 
Pere comptarà amb la participació de dues 
orquestres que, de ben segur, faran gaudir 
d’una bona revetlla. L’endemà, a la diada de 
Sant Pere, es faran els actes més solemnes 
com la Missa Major i el seguici popular amb els 
diables, timbalers, gegants, els balls de bastons 

i de valencians i els alumnes de l’escola de 
Música. I el diumenge concert del Quico, el Celio 
i el Noi de Ferreries, que enguany compleixen 
vint anys en escena, i que de ben segur faran 
les delícies dels assistents.

I també hi haurà espectacle pel jovent i qui s’hi 
vulgui apuntar, amb la Revetlla Jove de Sant 
Pere, una festa que any rere any omple la nit de 
gresca i xerinola per ballar sense parar. Enguany 
l’inici d’aquesta festa coincidirà amb el final de 
la cercavila protagonitzada per la Trobada de 
Timbalers que ompliran els nostres carrers de 
música i colors .

Com podeu veure, hem organitzat una Festa 
Major on tots els segments de població 
s’hi sentin representats, i sobretot agrair la 
participació i implicació de diferents entitats 
i associacions del municipi, que amb el seu 
esforç fan possible aquesta festa.

Us convido a gaudir de la Festa Major de Sant Pere. 
Bona festa a tothom.

J. Lluís Abella Hortoneda
Regidor d’Esports i Festes

Sant Pere, una festa 
de tots i per a tots
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Arriba la Festa Major! 
Sant Pere està a punt d’obrir la porta d’una 
festa que, com cada d’any, ens porta actes 
molt esperats per a tots i que giren al voltant 
de la tradició marinera. Però, la clau perquè la 
festa sigui lluïda, participativa i cada vegada 
més innovadora la tenen les entitats i les 
associacions cambrilenques. 

L’arribada de la Flama del Canigó, de la Nit de 
Sant Joan obre un programa d’actes ple de 
tradició, que arriba al seu punt més àlgid el dia 
de Sant Pere. El seguici popular amb el Ball de 
Diables, els Cagarrieres, el grup de timbalers 
Cop de Cap, la Colla Gegantera Tota l’Endenga, 
el seu grup de grallers, el Ball de Bastons de 
Cambrils i el Ball de Valencians. Amb la ballada 
de tots aquests elements festius, a la sortida 
de la Missa Major, és l’acte més solemne de la 
Festa Major. 

A més, enguany podrem gaudir de la Trobada 
de Vela Llatina. Durant tot el 28 de juny 
rebrem les embarcacions que arribin per mar 
des de Catalunya i el País Valencià i durant 
tres dies tindrem des d’una demostració de 
navegació tradicional que donarà inici a la festa 
de l’Ormeig fins una navegada comentada 
per pescadors experimentats o l’acte 
commemoratiu del 80è aniversari de l’inici de 
les obres de construcció del Port de Cambrils, 
amb un homenatge als vells pescadors jubilats.

Un altre acte biennal del programa és la trobada 
de timbalers. La vam estrenar fa dos anys i va 
tenir una molt bona rebuda, per això repetim. 
Amb la participació de 10 grups de timbalers, 
el 6 de juliol passejaran els seus ritmes pels 
carrers del Port. 

La Festa Major dóna cabuda a la participació 
de tots nosaltres. Són actes per a tots els 
gustos i per a totes les edats, des d’espectacles 
infantils, actuacions de DJ’s, taules rodones, 
inauguracions, concerts, esdeveniments i 
actuacions que no us podeu deixar perdre.

És per aquest caire mariner que té la Festa 
Major de Sant Pere, que l’Arjau, Vela llatina de 
Cambrils, els Vogadors, entre d’altres entitats, 
prenen un protagonisme especial i la seva 
participació és essencial i necessària per poder 
dur a terme aquest programa. 

Vull acabar, doncs, agraint la cooperació i 
l’esforç de totes les entitats implicades i 
convidar a tota la ciutadania a gaudir de la Festa 
Major.

Mercè Dalmau i Mallafré
Alcaldessa

Sant Pere ens obra les 
portes de la festa
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Divendres, 21 de juny

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA MÚSICA 
Per part de l’Escola Municipal de Música de 
Cambrils
A les 19 h, a la Parròquia de Santa Maria, 
CONCERT de les orquestres de corda OCA, 
ORCA i KADENZA.
A les 20 h, a la plaça de l’Església de Santa 
Maria, CONCERT dels grups de vent STACCATO 
i CRESCENDO. 
En acabar, CERCAVILA fins a l’Escola Municipal 
de Música de Cambrils.

A les 20 h, a la Sala Àmbits del Centre Cultural, 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ Déu salvi les 
nostres sabates / God saves the shoes de 
MONTSE OLIVÉ BALLETBÓ (SALMALDON).

Dissabte, 22 de juny

De les 19 fins a la 1 h de la matinada, al 
passeig Miramar, MERCAT D’ART del col·lectiu 
CAT-Cambrils Art Total.

Diumenge, 23 de juny

NIT DE SANT JOAN
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ A 
CAMBRILS
Plaça de l’Ajuntament

A partir de les 18 h, a la plaça Llibertat de 
Reus, RECOLLIDA DEL FOC DE LA FLAMA 
provinent del Canigó, i trasllat a Cambrils.

A partir de les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, 
BALLADA DE SARDANES, amb la COBLA 
COSSETÀNIA i els AMICS DE LA SARDANA DE 
CAMBRILS.

A partir de les 20 h, a les Escales Reials, al 
port, ANIMACIÓ amb el GRUP DE TIMBALS del 
BALL DE DIABLES ELS CAGARRIERES.

A les 20 h, a l’avinguda Horta de Santa Maria, 
davant de l’Ateneu Juvenil, TROBADA AMB 
ELS PORTADORS DE LA TORXA I ANADA 
CONJUNTA, pel passeig Marítim fins arribar 
a les Escales Reials, al port, on els rebran 
les entitats i tothom qui hi vulgui participar. 
Animació amb el GRUP DE TIMBALS del BALL 
DE DIABLES ELS CAGARRIERES.

Seguidament, CERCAVILA pel passeig Miramar 
fins a la plaça de l’Ajuntament, passant per: 
plaça Mn. Joan Batalla, carrer Frederic Mompou, 
plaça de la Constitució, avinguda Països 
Catalans fins arribar a la plaça de l’Ajuntament.

A les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament, REBUDA 
DE LA FLAMA per l’Alcaldessa i per totes les 
persones que volen mantenir la tradició i nexe 
d’unió que representa.

PROGRAMA
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Seguidament:
LECTURA DEL MANIFEST de la Flama.
ENCESA DE LA FOGUERA amb la Flama 
provinent del Canigó.
ESPECTACLE DE FOC, per part del BALL DE 
DIABLES ELS CAGARRIERES .
GRAN BALLADA CONJUNTA D’UNA SARDANA.
COCA DE SUCRE I VI DOLÇ per a tots els 
assistents.
Col·labora: Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils 
SCCL

L’acte de rebuda de la Flama del Canigó s’ha 
pogut realitzar gràcies a la col•laboració de 
diferents entitats de Cambrils.

Dilluns, 24 de juny

A partir de les 18 h, al Port, REGATES 
POPULARS DE LLAGUTS SANT PERE 2013
A les 18 h, regates populars de llaguts 
tradicionals de 6+timoner.
A les 19.30 h, exhibició de regates infantils/
cadets.
A les 20 h, final de les regates.
Organitza: Vent d’Estrop. Vogadors de Cambrils, 
amb la col·laboració de l’IMEC

Dimarts, 25 de juny

A les 19 h, al passeig de les Palmeres, 
ESPECTACLE INFANTIL, Els Pirates de la 
Platja amb SENSEDRAMA TEATRE.
Espectacle d’educació mediambiental, molt 
interactiu i participatiu, que fomenta la salut, 
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el civisme i la seguretat a les platges. D’un 
amanera lúdica els nens i nenes coneixeran 
des de la necessitat de protegir-se del sol, 
de conèixer l’estat de la mar pel color de les 
banderes, fins a conèixer els animals que es 
troben a les costes i al mar i en quin lloc viuen.
Col·labora: Patronat de Turisme

A les 20 h al Centre Cívic Les Basses, TAULA 
RODONA: El port de Cambrils: 80 anys al 
servei als cambrilencs amb la presència de 
persones amb vides plenes d’històries viscudes 
al nostre moll.
Organitza: Arjau Vela Llatina de Cambrils en 
col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Cambrils, 
dins dels actes de la Trobada de Vela Llatina.

Dimecres, 26 de juny

De 17 a 19 h, a l’aula verda del parc del Pinaret, 
L’aventura de la Natura, jocs per a descobrir i 
apropar-nos a la natura, tot fent d’exploradors, 
destinats a nens i nenes de 6 a 10 anys,
Inscripcions: escoladenaturalistes@gmail.com 
(indicar nom i edat del nen/a) 
Organitza: Escola de Naturalistes, GEPEC 

A les 20 h, a la Torre del Port, INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ, Els treballs portuaris 
produïda pel Museu Marítim de Barcelona.
Organitza: Museu d’Història de Cambrils

Dijous, 27 de juny

A les 18 h, a la Sala d’actes del Casal Municipal 
de la Gent Gran, CONCERT CORAL del COR 
RONDÓ de Quart de Poblet (València) dirigit 
per J. Ramón Peinados. Interpretaran cançons 
clàssiques i popular. 
Organitza: Cor Les Veus del Casal del Casal 
Municipal de la Gent Gran de Cambrils i 
Ajuntament de Cambrils
Entrada gratuïta.

Divendres, 28 de juny

VIII FESTA DE L’ORMEIG. Pesca tradicional 
a Cambrils
A la Platja del Regueral

L’associació Arjau. Vela llatina de Cambrils 
organitza per vuitena edició la Festa de 
l’Ormeig. Pesca tradicional a Cambrils. 
Aquesta festa de recreació històrica té com 
objectiu principal presentar i valorar l’ofici del 
pescador i la seva 
família, a través 
de les tècniques 
i els treballs a la 
mar o en terra 
directament 
relacionats. Per 
portar-les a terme 
es compta amb 
la col•laboració 
de diverses 
institucions 
i, sobretot, la 
implicació directa 
d’entitats lligades més o menys amb la pesca 
o amb la Platja de Cambrils. La col•laboració 
de persones a títol individual és també molt 
important, alguns amb la roba adequada 
al moment històric que s’intenta reviure, la 
primera meitat del segle XX.

A partir de les 19 h, a la platja del Regueral, 
inici de la vuitena edició de la FESTA DE 
L’ORMEIG. Pesca tradicional a Cambrils, 
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amb la recreació d’oficis antics: fabricants de 
sàrcies, mestres d’aixa, remendadores, mestres 
velers, navegació tradicional, tirada del rall i del 
rossegall...

A les 20 h, a la platja del Regueral, TIRADA 
DE L’ARTET fet i armat a Cambrils. Tot seguit, 
ESTESA DE L’ART a la platja i SUBHASTA DE 
PEIX A L’ANTIGA, a càrrec de La Teca Teatre.
A les 20.30 h, a l’inici del passeig Marítim de 
Llevant, FIDEUS ROSSOS per a tothom, per part 
de la Confraria de Pescadors de Cambrils. 
Preu: 3 €

A les 21 h, a la mateixa platja del Regueral, 
GLOSADA a càrrec de l’associació COR DE 
CARXOFA. 
Demostració de cant improvisat dels Països 
Catalans

A les 23 h, al pàrquing del parc del Pescador, 
REVETLLA DE SANT PERE, amb:
- Orquestra TANGARA 

- Grup de versions LA BANDA PUIG

Orquestra TANGARA. Orquestra de ball amb 
nou components. Música, diversió i ball per 
passar una bona revetlla de Sant Pere.
Grup de versions LA BANDA PUIG. Un grup de 
prestigi que es demana pel seu nom, gràcies 
al gran èxit de les seves gires. La Banda Puig 
és l’essència de la festa. Cada temporada se 
superen, amb el seu afilat i renovat repertori 
multi-generacional. En el seu repertori hi 
trobareu èxits internacionals del po-rock, 
reggae, himnes de la “movida”, el pop estatal 
més actual i les cançons senyera del rock 
català. Un grup versàtil i anti-estàtic, amb un sol 
objectiu, mimar el seu públic fins la sacietat.
Barra de bar a càrrec de Ball de Bastons de 
Cambrils
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Dissabte, 29 de juny. 

Diada de Sant Pere

A les 11 h, des de la plaça Mn. Joan Batalla 
i pels carrers del Port de Cambrils, SEGUICI 
POPULAR, amb el BALL DE DIABLES ELS 
CAGARRIERES, els TIMBALERS COP DE CAP, la 
COLLA GEGANTERA TOTA L’ENDENGA i el seu 
GRUP DE GRALLERS, el BALL DE BASTONS 
DE CAMBRILS i el BALL DE VALENCIANS DE 
CAMBRILS. Acompanyarà el Seguici el GRUP 
DE VENT CRESCENDO de l’Escola Municipal de 
Música de Cambrils. 
Durant la passada del Seguici pel passeig 
marítim, al mig del port, HISSADA CONJUNTA 
DE VELES dels bastiments participants 
a la Trobada de Vela Llatina, afegint-se 
simbòlicament al seguici festiu de Sant Pere. 
Recorregut: plaça Mn. Joan Batalla, Frederic 
Mompou, passeig Miramar, escales reials, plaça 
de Marcel•li Domingo, carrer Consolat de Mar 
(interior), plaça Catalunya, carrer Miquel Planàs 
i plaça de l’Església. 

A les 12 h, a l’església parroquial de Sant Pere, 
MISSA MAJOR 

Al sortir de missa, BALLADA DELS ELEMENTS 
FESTIUS
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De 18 a 20 h, a la plaça del Pòsit, TARDA 
INFANTIL amb Jocs de Cucanyes tradicionals 
per a tota la família, dinamitzats de forma 
original i divertida amb la companyia DIVERTA.
Col•labora Pòsit Batega i J. Enrique Sirvent

De les 19 fins a la 1 h de la matinada, al 
passeig Miramar, MERCAT D’ART del col•lectiu 
CAT-Cambrils Art Total.

Durant tot el dia, matí i tarda hi haurà diversos 
actes de la VI Trobada de Vela Llatina, veure 
programa adjunt.
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Diumenge, 30 de juny

A les 20 h, al pàrquing del parc del Pescador, 
CONCERT. El grup QUICO EL CÈLIO, EL NOI I 
EL MUT DE FERRERIES, presenten 20 anys de 
jotes i cançons.
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries 
celebren enguany els seus 20 anys i ens 
ofereixen un concert antològic que inclou 
la presentació de les cançons del nou disc 
commemoratiu dels 20 anys.

Dissabte, 6 de juliol

De les 19 fins a la 1 h de la matinada, al 
passeig Miramar, MERCAT D’ART del col·lectiu 
CAT-Cambrils Art Total.

A partir de les 22 h, pels carrers del port, 
TROBADA DE TIMBALERS
Amb la participació de les colles:
Timbalers d’Alforja (Baix Camp). 
Timbalers de L’Hospitalet de l’Infant (Baix 
Camp). 
Tabalers de Xàldiga (Manresa, Bages). 
Els Rojos de Junda (Juneda, Garrigues). 
Pim pam dale Maraca (Arbeca, Garrigues) 
Pok Soroll (Xerta, Baix Ebre) 
Timbalers d’Aldaia (l’Aldea, Montsià) 
Perkusound (Tortosa, Baix Ebre) 
Batadip (Pratdip, Baix camp) 
Timbalers Cop de Cap (Cambrils, Baix Camp).

Recorregut: sortida del parc del Pescador, c. 
Robert Gerhard, c. Eduard Toldrà, c. Frederic 
de Monpou, plaça Mn. Joan Batalla, c. Miquel 
Planas, plaça de l’Església, plaça del Pòsit, c. 
Carme, c. Sant Pere, c. Consolat de mar, plaça 
Catalunya, c. Sant Jordi, passeig Miramar, 
passeig de les Palmeres. Final de la trobada al 
passeig de les Palmeres.

De 00 h a 5 h, al passeig de les Palmeres, 
REVETLLA JOVE DE SANT PERE
- DJ XISCU
Música de festa i patxanga per ballar tota la 
nit!!!
Barra de bar a càrrec de l’ AMEC 
Organitza: Departament de Joventut
Col·labora: AMEC
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Divendres, 28 de juny

Durant tot el dia, al Moll de Ponent del Port 
de Cambrils, rebuda de les embarcacions 
que arribin per mar des de Catalunya i el País 
Valencià. Varada de les embarcacions al Club 
Nàutic de Cambrils. Les barques restaran 
abarloades davant de la Confraria de Pescadors 
de Cambrils.

A les 18.30 h, entre el port i la punta del Cavet, 
navegació lliure de les embarcacions tra-
dicionals participants a la trobada. S’aniran 
afegint lliurement tot navegant per davant de la 
platja del Regueral.
Seguidament es donarà inici a la festa de 
l’Ormeig.

Dissabte, 29 de juny

A partir de les 9.00 h, al Club Nàutic de 
Cambrils, varada de la resta de la quinzena 
d’embarcacions participants a la VI Trobada de 
Vela Llatina de Cambrils. Les barques restaran 
abarloades davant de la Confraria de Pescadors 
de Cambrils,

A les 10.00 h a la Torre del Port, visita de 
l’exposició Els treballs portuaris produïda 
pel Museu Marítim de Barcelona. Reunió de 
patrons participants a la Trobada i presentació 
de la IV Navegada Josep Lluís Savall.

A les 12 h, des del Mollet del Rec, sortida de 
l’embarcació Dorimar. 
L’accés serà lliure i obert a tothom qui vulgui 
seguir la navegada des del mar i sentir els 
comentaris de pescadors experimentats sobre 
les maniobres dels participants a la trobada. 

Amb la col•laboració del Club de Jubilats de la 
Casa del Mar.

A les 13 h, al Mollet del Rec, arribada de 
l’embarcació Dorimar.

A les 14 h, finalització de la navegada conjunta 
a la passarel•la al costat de la Confraria de 
Pescadors, arribada i exposició didàctica dels 
bastiments participants a la Trobada. Les bar-
ques restaran abarloades davant de la Confraria 
de Pescadors de Cambrils.

A partir de les 16.30 h, inici de la demostració 
de navegació tradicional. Les embarcacions 
participants a la trobada s’aniran afegint lliu-
rement tot navegant per davant de la Platja del 
Regueral. Es recomana veure les maniobres des 
del Moll de Llevant, al costat del Club Nàutic.

A les 19 h, al Sorral del Port de Cambrils, 
arribada de les embarcacions tradicionals 
i exposició didàctica de tots els bastiments 
participants a la trobada amb les veles flame-
jant.

VI Trobada de Vela Llatina 
de Cambrils



16
A les 20.00 h, a sota les moreres del Sorral, 
recepció institucional i acte de lliurament 
de records als patrons participants a la VI 
Trobada de Vela Llatina de Cambrils. Tot 
seguit, petita actuació de Josep Piqué Pepet 
de la Cassiana i acte commemoratiu del 80è 
aniversari de l’inici de les obres de construc-
ció del Port de Cambrils amb un homenatge 
als vells pescadors jubilats nascuts abans 
de l’any 1934. L’acte finalitzarà amb una breu 
actuació de la Coral Veus de la Casa del Mar.

Diumenge, 30 de juny

A les 11 h, al mig del port, hissada conjunta 
de veles llatines. Inici de la quarta edició de 
la Navegada Josep Lluís Savall, encapçalada 
enguany per Sa Rata, barca del sardinal cons-
truïda a Banyuls l’any 1926, amb port a l’Escala 
i tripulada pel Pep Savall durant molts anys. Tot 
seguit, part de la flota continuarà cap a l’Ametlla 
de Mar.

A les 13 h, al port de Cambrils, arribada de 
part de les embarcacions participants i 
cloenda de la trobada de Vela Llatina de 
Cambrils.

Els actes de la Trobada de Vela Llatina i de 
la Festa de l’Ormeig - pesca tradicional de 
Cambrils, són organitzats per Arjau. Vela 
Llatina de Cambrils, amb la col•laboració 
dels departaments de Festes i de Cultura de 
l’Ajuntament; i de: Ports de la Generalitat, 
Museu d’Història de Cambrils, Arxiu Municipal 
de Cambrils, Patronat de Turisme de Cambrils, 
Club Nàutic Cambrils, Confraria de Pescadors 
de Cambrils, Federació catalana per la Cultura 
Marítima i Fluvial, Estació Nàutica de Cambrils, 
Vent d’Estrop-Vogadors de Cambrils, Teatre La 
Teca, Agrupament Escolta Gent de Mar, Club de 
Jubilats Casa del Mar, Associació Vela Llatina de 
La Cala, Gesemar, Xarxes Fortuny i Fundes JB.
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HANDBOL PLATJA
Dissabte , 22 de juny
De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Zona Esportiva del Regueral
Organitza: Club Handbol Cambrils

TORNEIG COSTA DAURADA DE 
FUTBOL 7 SÈNIORS
Dissabte , 29 i diumenge, 30 de juny
De 9 h a 19 h
Camp de Futbol
Organitza: Guresport

FESTA FINAL DE TEMPORADA 
DELS EQUIPS DE REGATES DEL 
CN CAMBRILS
Dissabte , 29 de juny
De 16 h a 18 h, regates davant la Platja del 
Regueral
De 18 h a 19 h, travessa de la Platja del Regue-
ral i arribada a davant de les Escales Reials
CLASSES PARTICIPANTS: ÒPTIMIST – LÀSER – 
420 -OPEN
Organitza: Club Nàutic Cambrils

Esdeveniments Esportius
TORNEIG COSTA DAURADA DE 
FUTBOL BASE
Dies 3, 4, 5 i 6 de juliol
De 9 h a 19 h
Camp de Futbol
Organitza: Guresport

STREETBALL
Dissabte, 6 de juliol
De 9 a 14 h 
Passeig de les Palmeres, 
Organitza: IMEC i Club Bàsquet Cambrils

Amb la col•laboració de l’IMEC. Institut Munici-
pal d’Esports de Cambrils



Sant Pere Festa Major de Cambrils

19

DOMASSOS 
Engalana el balcó per la Festa Major amb el 
domàs de l’escut de Cambrils. 

Botiga de la Festa
Porta la Festa als carrers de Cambrils i a casa teva!

BOSSES FESTA MAJOR 
Bosses reciclades amb les banderoles de Festa 
Major.
En pots trobar diferents models.

Reproduccions del seguici en 
miniatura 
- L’Ermengol i la Magdalena. 
- El Pere i la Camí . 
- El Marquès de los Vélez. 
- El Ball de Bastons. 
-  El Ball de Diables de Cambrils, els 

Cagarrieres.
- El Grup de percussió Cop de Cap.
- La Farnaca 
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DAVANTALS 
Cuina els plats de Festa Major amb l’Ermengol i 
la Magdalena

COL·LECCIONS d’imants
Les figures del seguici popular per a la teva 
nevera. Pots trobar les dues parelles de gegants, 
l’Ermengol i la Magdalena i el Pere i la Camí; el 
Marqués de los Vélez; els bastoners, els diables 
i els timbalers.

COL·LECCIÓ de punts de llibre 
dels nanos de Cambrils
Posa un nano al teu llibre. 

SAMARRETES DE FESTA MAJOR
Ho trobaràs tot a:
Departament de Festes, a l’edifici de 
l’Ajuntament
Centre Cultural, al carrer de Sant Plàcid, 18-20, 
Patronat Municipal de Turisme
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Edifici Consistorial

Sala Àgora 
Del 17 de maig al 28 de juny
Artistes de Cambrils
Horari exposicions a l’edifici Consistorial:
De dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h
Divendres, de 8.30 a 14 h
Dissabte, diumenge i festius tancat

Centre Cultural

Sala Àmbits
Del 21 de juny al a12 de juliol
Montse Olivé Balletbó (Salmaldon)
Déu salvi les nostres sabates / God saves the 
shoes
Pintura, fotografia i video-projecció

Espai El Pati
Del 30 de maig al 28 de juny
Jornades Culturals de l’Associació Dones Amunt

Horari exposicions al Centre Cultural:
De dilluns a divendres de 15 h a 22 h
Dissabte, diumenge i festius tancat

Exposicions
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Museu Molí de les Tres 
Eres
Via Augusta, 1

Exposicions permanents: El poblament antic 
a Cambrils i Molí de les Tres Eres: testimoni 
viu del passat. 
Horari:
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge i festius d’11 a 14 h
Demostració del molí en funcionament
Horari:
Dissabte a les 12 h, a les 13 h, a les 18 h i a 
les 19 h
Diumenge i festius a les 12 h i a les 13 h
 

Museu Agrícola de 
Cambrils
Sindicat, 2 

Exposicions permanents: Elaboració de l’oli i 
del vi i Bernardí Martorell: un gran arquitecte 
del Modernisme
Horari:
Dissabte de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Diumenge i festius d’11 a 14 h
 

Torre de l’Ermita
Verge del Camí, 30 

Exposició permanent: Un lloc anomenat Cambrils
Exposició temporal: Cartes postals de més d’un segle
Horari:
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge i festius d’11 a 14 h

Torre del Port
Passeig Miramar, 31

Exposició temporal: Els treballs portuaris
Del 26 de juny al 8 de setembre de 2013
Horari:
Dissabte d’11 a 14 h i de 18 a 21 h
Diumenge i festius d’11 a 14 h
Jornada de portes obertes, en motiu de la Festa 
Major: dissabte 29 i diumenge 30 de juny, d’11 a 14 h

Vil·la Romana de la 
Llosa
Josep Iglésies, s/n

Horari:
Dissabte de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h.
Diumenge i festius de 10 a 13.30 h.

Museu d’Historia de Cambrils
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L’adquisició i l’ús dels petards s’ha de fer sota la supervisió dels adults.

- Quan compreu productes pirotècnics assegureu-vos que ho feu en un establiment 
autoritzat.

-No us guardeu els petards a les butxaques.

- A l’encendre els petards utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic 
com metxes i similars. Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps 
d’enretirar-vos.

-No subjecteu els petards amb les mans. No els poseu a prop de la cara ni del cos. 

-No llenceu mai petards contra ningú.

-Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

- No tireu cap coet amb la mà, ni amb la canya trencada, perquè sortiria en una direcció 
inesperada i pot explotar malament. 

-No llanceu ni manipuleu petards des de vehicles en moviment, balconades ni finestres.

- No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles de vidre, perquè en explotar fan 
metralla que pot fer molt de mal.

- Davant qualsevol incident a la via pública, seguiu en tot moment les indicacions dels 
agents de l’autoritat i d’emergències.

Trobareu tota la informació sobre “Revetlles amb precaució” i també la historieta En Pau, 
l’Arnau i l’Anna... a Terra de foc a: www.gencat.cat/revetlles.

Revetlles amb precaucio






