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UN SIGNE 
D’IDENTITAT
Arriba la Festa Major de la
Mare de Déu del Camí, una
festa que és un signe d’identitat
per al nostre municipi donada
la implicació i participació de
moltes de les associacions ja
siguin culturals o esportives en
el programa d’actes.
Malgrat els temps que corren,
us presentem un programa
extens que comença el 26
d’agost amb la Fira del Disc i
que es clou durant la Diada
Nacional de Catalunya, amb un
castell de focs de fi de festa.
Entre aquests actes, podrem
gaudir de multitud
d’esdeveniments on els
cambrilencs serem els
protagonistes. Els esports,
amb la Duatló i la Regata de
Vela Llatina, o el Campionat de
Catalunya de llaguts; els actes
religiosos; el vermut ofert pels
membres del consistori a
l’Ermita de la Mare de Déu del
Camí; les exposicions
fotogràfiques d’Enric Pàmies o

l’Estudi Vernet Ortoneda; el
Ball de la Rosaura i, com no, la
20a Nit del Foc de Cambrils i el
31è Aplec de Sardanes, sense
oblidar la IV Festa Bastonera,
ens demostren que el nostre
poble és viu i que les inquietuds
dels cambrilencs són diverses. 
Amb tot, la recepció a les Camí
que hagin nascut o que visquin
a Cambrils serà un acte més
personal i emotiu donat que
també és signe d’identitat que
les cambrilenques duguin el
nom de la seva patrona. Com
alcaldessa, us he de reconèixer
que veure un programa farcit
de la participació de la societat
civil del municipi comporta
satisfacció i orgull. És per això
que voldria, des d’aquestes
línies, convidar-vos a tots els
cambrilencs a participar de la
nostra Festa Major i a què
convideu a amics i familiars a
ser al nostre poble durant
aquests dies.
Que tingueu una bona Festa
Major!

Mercè Dalmau Mallafré
Alcaldessa

UNA FESTA 
MAJOR DE TOTS
La Festa Major de la Mare de
Déu del Camí és una mostra
que la participació de la
societat civil, representada per
les entitats de diferent caire
des dels culturals als
esportius, és un actiu
important del nostre poble. 
Malgrat ser temps difícils, la
Festa Major tornarà a ser
reeixida, amb diversitat d’actes
que faran que els cambrilencs
surtin als carrers en uns dies
en què el treball de la
temporada estiuenca
protagonitza la vida al poble.
És per això que la Festa de la
Mare de Déu del Camí també
és un festa de participació per
aquells que ens visiten i que
ens volen conèixer. 
El seguici popular, la Nit del
Foc, l’Aplec de Sardanes, la
Ruta de la Memòria de la Pau
o les activitats al carrer són
una forma d’ensenyar a
aquells que ens visiten de com
som i quina és la nostra

identitat. Per als cambrilencs,
gaudir dels actes i, com no,
poder comptar amb els
elements representatius a la
botiga de la Festa amb
domassos, samarretes,
imants, punt de llibre o les
reproduccions del seguici fan
que la Mare de Déu del Camí
no només pugui ser present
als carrers, sinó també a les
nostres balconades o als
prestatges de casa nostra.
Voldríem que, un any més, la
Festa fos del grat de tothom i
que tots ens hi sentim
representats amb els diferents
actes que s’hi ha programat.
Bona Festa Major

J. Lluís Abella Hortoneda
Regidor d’Esports i Festes





De 10 a 22 h, 
a la plaça Mossèn Joan Batalla

FIRA DISC
Fira de col·leccionisme
musical. 
Hi podeu trobar vinils, cd’s,
merchandising, llibres,
pòsters, dvd musicals i tot allò
relacionat amb el món de la
música i audiovisual per
comprar o canviar amb altres
col·leccionistes.
La gent pot remenar, xerrar de
música o portar els seus discs
i dvd, per canviar o vendre. Així
s’aconsegueix un reciclatge i
allò que un no vol en pot
gaudir un altre. Entrada lliure

De 18 a 01 h, 
al passeig Miramar, 

MERCAT D’ART
Del col·lectiu d’Art Total de
Cambrils.

De 9 a 14 h,  
a la plaça d’Espanya

MERCAT ECOLÒGIC
I ARTESÀ
De 10 a 22 h, 
a la plaça Mossèn Joan Batalla 

FIRA DISC
Fira de col·leccionisme 
musical. 

De 10 a 23 h,  davant del Port,

FIRA REBAIXES
Una setantena de botigues de
Cambrils liquidaran, a preus
sorprenents, productes de tota
mena.

A partir de les 10 h, a la pista
d’Atletisme Cambrils,  

4a DUATLÓ 
CAMBRILS
Proves combinades: cursa a
peu + bicicleta de muntanya +
cursa a peu
Categories: infantil, juvenil,
sènior i veterans.

Més informació al Palau
d’Esports i
www.cambrilsesport.cat
Col·labora: Centre Excursionista
Cambrils, Raid Team i Penya
Cicloturista Cambrils

De 17 a 20 h, 
a la piscina coberta del Palau
Municipal d’Esports, 

CAMBRIFESTA
Festa aquàtica amb jocs,
inflables, animació i música. 
Activitat gratuïta oberta a
tothom. Els menors de 8 anys
han d’anar acompanyats d’un
adult.

A partir de les 18.30 h, 
al parc del Pescador

31è APLEC DE 
SARDANES DE
CAMBRILS
Ballades a les 18.30 i 22.30 h
Amb les Cobles La Flama de
Farners i Reus Jove i els Amics
de la Sardana de Cambrils.
Nota: en el cas de pluja es farà al
Palau Municipal d’Esports.

De 10 h a 22 h, 
a la plaça Mossèn Joan Batalla

FIRA DISC
Fira de col·leccionisme
musical. 

De 10 a 23 h,  davant del Port, 

FIRA REBAIXES

26d’agost
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27d’agost

Dissabte
28d’agost

Diumenge



De les 10 h a les 22 h, 
a la plaça Mossèn Joan Batalla

FIRA DISC
Fira de col·leccionisme
musical. 

A les 20 h, 
a la sala Àmbits del Centre
Cultural, 
Inauguració  de 
l’exposició de fotografia

CAMBRILS ANYS 60
d’Enric Pàmies de l’Agrupació
Fotogràfica de Cambrils.

A les 20 h,  
a la Sala Àgora de l’Edifici Con-
sistorial,  
Inauguració  de 
l’exposició de fotografia

ESTUDI ORTONEDA
VERNET 
Testimoni fotogràfic d’una
època

A les 23 h,  
a l’auditori del Parc 
del Pinaret,

CONCERTPRESENTACIÓ
DEL DISC 

“Ara és l’hora” del grup

TOQUEM FUSTA
Amb:

// AMNEA
// BATUKATS DEL BOLET-

Batucada
// TOQUEM FUSTA

A les 12 h, 
al Port de Cambrils, 

III TROFEU CIUTAT
DE CAMBRILS DE
VELA LLATINA
Organitzada pel Club Nàutic de
Cambrils amb la col·laboració
de l’Arjau. Vela Llatina de
Cambrils.

De 18 a 01 h,  
al passeig Miramar, 

MERCAT D’ART
Del col·lectiu d’Art Total de
Cambrils.
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A les 18 h, 
a la plaça d’Espanya, 

CORREFOC 
INFANTIL
amb el Ball de Diables Infantil
de  Tarragona i  la Colla de
Diables Infantil "Els
Cagarrieres" de Cambrils.
Seguidament, XOCOLATADA
per a la canalla participant al
correfoc.

A les 22 h, 
a la plaça d’Espanya, 

CONCENTRACIÓ 
de les colles i participants al 

CORREFOC

A les 22.30 h, 
a la plaça d’Espanya, 

ENCESA i inici del
CORREFOC
pels carrers del nucli antic.

Amb la participació de:
// Dimonis de Binissalem de

Sa Fil·loxera de l’Infern
(Raiguer- Mallorca)

// Colla de Dimonis
Correcassoles de Potries
(La Safor, País Valencià)

// Ball de Diables
de Vilanova i la Geltrú
(Garraf)

// Ball de Diables de Pratdip
(Baix Camp)

// Colla de Diables i Tambors
Lo Golafre de Remolins
Tortosa (Baix Ebre)

// La Cabra de Reus (Baix
Camp)

// Ball de Diables Els
Cagarrieres de Cambrils 

// Grup de Timbalers Cop de
Cap de Cambrils

// El Lluert de Cambrils
// El Marquès de los Vélez i

el Cabo Quiñones
// La Farnaca de Cambrils

A les 23.30 h, 
a la plaça del Setge, 

ENCESA FINAL i
ESPECTACLE
MASCLETÀ DE NIT
A partir de les 00 h, 
al Parc del Pinaret, 

BALL / CONCERT 
LA BANDA DEL COCHE ROJO
SE ATORMENTA UNA VECINA
Servei de barra a càrrec  de la Colla
Gegantera Tota l’endenga.

Tots els espectacles seran gratuïts.

03de setembre

Dissabte



A les 11.30 h,  
a l’Ermita de la  Mare de Déu
del Camí, 
MISSA
A la sortida de missa:

VERMUT POPULAR
amb avellanes, olives, coca de
recapte, cava i refrescos , per a
tothom, servit pels membres
del consistori municipal.
CONCERT amb LA COBLA
ANTIGA  ESPREMULLS  
Col·labora: 

A les 18.30 h, 
a la plaça d’Espanya

CASTELLS
Amb les colles:
Xiquets de Reus
Colla Jove Xiquets de
Tarragona
Castellers de Terrassa

A les 19 h, 
al parc del Pinaret,  

ANIMACIÓ 
INFANTIL 
La Banda del Drac, un grup
d’actors i actrius especialistes
amb l’animació festiva, ens
presenten MONSTRES. 

Espectacle d’animació basat
en cançons del món.  Els
germans MONS són enviats a
la Terra amb la missió de
trobar una explicació del
perquè de  les reiterades
explosions de colors que es
produeixen en aquest planeta...
i descobreixen que l’origen
d’aquestes explosions de color
està en les cançons que els
humans canten i balles en les
seves festes i celebracions.
Col·labora:

A les 19 h, 
a la Biblioteca Pública 
Municipal, 

HORA DEL CONTE 
Un somriure per la pau, amb
la Montse Parra. 
Es donaran els premis al Joc
de l’Estiu i als usuaris dels Lot
Sorpresa.

A les 20 h, 
a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment  de Cambrils, 

RECEPCIÓ A LES
MARIA DEL CAMÍ
nascudes o que visquin a 
Cambrils. 

04de setembre

Diumenge
06de setembre
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A les 8 h, a les 9.30 h, 
a les 11.30 h  (Missa concele-
brada) i a les 19 h.
MISSES A L’ERMITA DE LA
MARE DE  DÉU DEL CAMÍ

De 9.30 a 10  h,  
a la plaça del Setge, 

TROBADA DELS
PARTICIPANTS DEL
SEGUICI POPULAR 
A les 10 h, 
des de la plaça del Setge, 

LLANÇAMENT DE
COETS 
per anunciar la  FESTA
MAJOR,  per part del Ball de
Diables Els Cagarrieres.
Seguidament, 

SEGUICI POPULAR 
pels carrers de la població: 
plaça del Setge, c. Major, c. del
Cardenal Vidal i Barraquer,
plaça d’Espanya, c. Hospital,
plaça de Marianao, c. de la

Verge del Camí, Ermita de la
Mare de Déu del Camí.

Hi participen:  els membres
del consistori, les pubilles i
hereus de Cambrils  i els
grups festius:  Colla
Gegantera Tota l’Endenga
amb els gegants Camí i Pere,
Magdalena i Ermengol, el
Marquès de los Vélez, el Cabo
Quiñones, els nanos i la
Farnaca; el grup de percussió
Cop de Cap; el Ball de Bastons
de Cambrils; el Ball de
Diables de Cambrils Els
Cagarrieres i la nova colla
infantil; el Ball de la Rosaura;
acompanyarà el Seguici la
Cobla Antiga Espremulls.

A les 11.30 h, 
a l’Ermita de la Mare de Déu
del Camí, 

MISSA SOLEMNE
CONCELEBRADA 
Presidirà l’Eucaristia i
predicarà l’homilia Mn. Joan

Magí Ferré, Rector de la
Parròquia de Sant Pere i Sant
Pau de Tarragona.Cantarà la
Coral Verge del Camí.

A la sortida de Missa, 
al pati de l’Ermita, 

OFRENA DE FLORS
A LA MARE DE DÉU
DEL CAMÍ 
per part de les autoritats,  de
les pubilles i hereus  i entitats
festives de Cambrils 
i tothom que vulgui fer ofrena a
la Mare de Déu.
Seguidament, BALLADA dels
elements festius de Cambrils.
TRACA de Festa Major.

Al pati de darrera de l’Ermita, 

VERMUT DE FESTA
MAJOR
amb servei de bar a càrrec del
Ball de Bastons de Cambrils.

A les 13 h, 

BALLADA DE 
SARDANES 
amb la Cobla Ciutat de
Cornellà i els Amics de la
Sardana de Cambrils.

A les 18 h, 
a la plaça de l’Església 
de Santa Maria, 

BALL DE LA 
ROSAURA 
per part del Grup de Teatre 
Xerinola i  membres del Casal
Municipal de la Gent Gran.

Tot seguit, 
a partir de les 19,00 h,  

BALLADA DELS
ELEMENTS FESTIUS
Ball de Bastons de Cambrils,
Colla Gegantera Tota
l’Endenga, grup de percussió
Cop de Cap,  Ball de Diables
de Cambrils Els Cagarrieres.

08de settembre

Dijous



L’any 2005 va tenir lloc la primera Festa
bastonera de Cambrils que es va concebre
com a memorial del que fou un dels mes-
tres de la colla actual del Ball de bastons
de Cambrils, Josep Maria Ill. La iniciativa
va tenir continuïtat i la Festa s’ha anat ce-
lebrant els anys imparells. Enguany, a la
quarta edició, seguim amb el criteri de
ser una mostra dels balls de bastons que
es poden veure a la geografia catalana i
grups de fora de les nostres fronteres.

A les18,30h, a la plaça d’Espanya 

INICI DE LA FESTA BASTONERA
Participaran les colles del Penedès, l’Anoia, el Garraf i, com a
convidats especials, els Pauliteiricos de l’Associação Miran-
danças, de Miranda do Douro (Portugal).
Recorregut: c. Hospital, Pl. Marianao, c. Creus, 
c. Major, c. Vidal i Barraquer i Pl. d’Espanya.

A les 19.30 h, a la plaça d’Espanya,  

BALLADA FINAL DE TOTES LES COLLES 



A partir de les 12 h, 
Pels carrers del nucli antic

RUTA MEMÒRIA DE
LA PAU
Punt de trobada a la Plaça
d’Espanya.
Itinerari guiat pel nucli antic de
la vila, on es podran conèixer
diferents fets conflictius
ocorreguts al llarg de la
història a Cambrils, descobrint
quins Drets Humans, que
considerem fonamentals,
s’han vulnerat. L’itinerari
inclou la visita al refugi antiaeri
del Carrer Creus. No és
necessària inscripció. 

De 18 a 01 h,  
al passeig Miramar, 

MERCAT D’ART
Del col·lectiu d’Art Total de
Cambrils.

A partir de les 22 h, 
al parc del Pinaret,

CONCERT DE LA
DIADA / FESTOUR 
Festival itinerant de música en
català.

// OPRIMITS 
// LAX’N’BUSTO 
// STROMBERS

Servei de barra a càrrec del Ball de
Diables de Cambrils Els Cagarrieres.

10de setembre

Dissabte



A les 20h al Centre Cultural,  
Presentació del llibre 

JORDI  MARINÉ. UNA
VIDA, NO NOMÉS EN
BICICLETA
de Jordi Mariné Tarés,
editat per Cossetània Edicions.

Dissabte a partir de les 15h
i diumenge a partir de les 9h
a la platja de la Riera d’Alforja,

XVII CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE LLA-
GUT CATALÀ

a partir de les 22 h,  
al Palau d’Esports, 

VIUDNIT

ALTRES 
ACTES 
MES DE 
SETEMBRE

24setembre

Dissabte

31   8
Agost Setembre

al

A les 19 h, 
a l’auditori del Parc del 
Pescador,  

ACTE 
INSTITUCIONAL 
amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya;
Parlament Institucional amb la
participació de la CORAL
VERGE  DEL CAMÍ.

Seguidament, a la pèrgola del
parc del Pescador, 

SARDANES 
amb la Cobla Reus Jove i els
Amics de la sardana de
Cambrils.

A les 22 h, 
al passeig de les Palmeres,  

GRAN CASTELL 
DE FOCS 
final de la Festa Major ESCLAT
DE BOGERIA, per part de la 
Pirotècnia Igual.

11de setembre

Diumenge

DIADA 
NACIONAL
DE 
CATALUNYA

16setembre

Divendres

17i18 setembre

Dissabte i Diumenge

>

A l’Ermita de la Mare de Déu
del Camí.

NOVENA A LA MARE
DE DÉU DEL CAMÍ
Del dimarts 31 d’agost, 
al dissabte 4 de setembre, a les
18.30 h.

Diumenge 5 de setembre, 
a les 18.15 h

Dilluns 6 i dimarts 7 de
setembre, a les 18.30 h.

Dimecres 8 de setembre, 
a les 18.15 h



BOSSES DE FESTA 
MAJOR
Bosses  reciclades amb les
banderoles de Festa Major.
En pots trobar diferents
models.  
També en trobaràs amb
les banderoles del Festival
de Música.

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

Cuina els plats de
Festa Major amb 
l’Ermengol i 
la Magdalena
DAVANTALS  

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

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·LECCIONS 
d’imants

SAMARRETES DE FESTA MAJOR I
DEL SEGUICI
Tria la que t’agradi més i omple la
festa de color! Talles per a petits i
grans. Es poden comprar també al
departament de Festes, a
l’ajuntament, i a la Paradeta de les
Samarretes de Festa Major, que hi
haurà a la plaça Mn.Joan Batalla
les tardes dels dies 27 i 28 d’agost.        

REPRODUCCIONS 
dels elements festius 
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 – novetat -

Ho trobaràs tot:
Al Centre Cultural, i al Patronat Municipal
de Turisme.

A la Paradeta de la Botiga de la Festa, els
dies 4 i 8 de setembre al matí, al pati de
l’Ermita.

LA BOTIGA
DE LA FESTA
PORTA LA  FESTA  
ALS CARRERS  DE 
CAMBRILS I A CASA
TEVA!



SALA ÀMBITS  i
ESPAI EL PATI
Centre Cultural de Cambrils
C. de Sant Plàcid, 18-20
Horari Sala Àmbits i 
Espai El Pati: 
De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 9 a 14h
Diumenges i festius, tancat

SALA ÀMBITS
De l’1 al 24 de setembre
Agrupació Fotogràfica de 
Cambrils. Enric Pàmies. 

Cambrils anys 60
Fotografia
Inauguració: dijous, 1 de
setembre a les 20h

ESPAI EL PATI
Fins el 24 de setembre
Exposició institucional de 
l’Ajuntament de Cambrils. 

Retrats i postals 
de barri
Fotografia

SALA ÀGORA           
Edifici Consistorial
Plaça de l’Ajuntament, 4 

Del 2 al 30 de setembre 
Estudi ortoneda Vernet. 

Testimoni fotogràfic
d’una època
Fotografia
Inauguració: divendres, 2 de
setembre a les 20h
Horari:
De dilluns a dijous de 8:30 a 15h
Divendres de 8:30 a 14h
Diumenges i festius, tancat

17è MERCAT D’ART
Passeig Miramar
Divendres, 26 d’agost
Dissabtes 3, 10, 17 i 24 de
setembre
De les 18 h a la 01 h 
Organitza: Col·lectiu d’Art Total
de Cambrils
Col·labora: Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Cambrils

MUSEU AGRÍCOLA DE
CAMBRILS
Sidicat, 2
Exposicions:

Elaboració de l’oli 
i del vi
Bernardí Martorell:
un gran arquitecte del
Modernisme
Horari: Dissabtes de 10 h a 13.30 h
i de 17 h a 20.30 h.
Diumenges i festius d’11 h a 14 h.

TORRE DE L’ERMITA
Verge del Camí, 30
Exposició permanent: 

Un lloc anomenat
Cambrils
Exposició temporal: 

Càmeres amb 
història
Horari: Dissabtes d’11 h a 14 h i 
de 17 h a 20 h.
Diumenges i festius d’11 h a 14 h.

TORRE DEL PORT
Passeig Miramar, 31
Horari: De dimarts a dissabtes
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h.
Diumenges i festius d’11 a 14 h.

MUSEU MOLÍ DE LES
TRES ERES
Via Augusta, 1
Exposicions permanents:

El poblament antic a
Cambrils 

Molí de les Tres Eres:
testimoni viu del 
passat
Exposició temporal,
fins l’11 de setembre

Miralls del cel
Horari: Dissabtes d’11 a 14 h i de
17 a 20 h.
Diumenges i festius d’11 a 14 h.

Demostració del molí 
en funcionament
Horari: Dissabtes a les 12 h, a les
13 h, a les 18 h i a les 19 h.
Diumenges i festius a les 12 h i a
les 13 h.

VIL·LA ROMANA DE
LA LLOSA
Josep Iglésies, s/n
Horari: Dissabtes de 10 h a 13.30
h i de 15.30 h a 17.30 h.
Diumenges i festius 
de 10 h a 13.30 h.

EXPOSICIONS>

>MUSEU
D’HISTÒRIA

DE CAMBRILS



El 31è Aplec de Sardanes de
Cambrils 
està organitzat pels Amics de
la Sardana de Cambrils, i el
departament de Festes de
l’Ajuntament.

La 20a Nit del Foc 
està coorganitzada per la Colla
Gegantera Tota l’Endenga i el
departament de Festes de
l’Ajuntament.

La IVa Festa Bastonera 
està organitzada pel Ball de
Bastons de Cambrils, amb la
col·laboració del departament
de Festes de l’Ajuntament

Programa oficial de la Festa
Major de la Mare de Déu del
Camí 2011
L’organització es reserva el
dret de modificar aquest
programa, si per causes de
darrera hora ho considera
convenient, anunciant-ho, en
cas de ser possible, als mitjans
de comunicació.

Organitzen i participen:
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

// Departament  de Cultura 
// Institut Municipal

d’Esports de Cambrils
// Museu d’Història de

Cambrils
// Biblioteca Pública

Municipal

Entitats Festives de Cambrils:
// Associació Amics de la

Sardana de Cambrils
// Ball de Bastons de

Cambrils
// Ball de Diables de

Cambrils “Els Cagarrieres”
// Colla Gegantera Tota

l’Endenga
// Grup de percussió Cop de

Cap

Entitats i Associacions de
Cambrils:

// Grup de Teatre Xerinola
// Coral Verge del Camí
// Entitats esportives,

culturals i civíques

Parròquia de Santa Maria 

Col·laboren:
Diputació de Tarragona
Arxiu Municipal
Ràdio-TV Cambrils
Revista Cambrils
Cooperativa Agrícola de
Cambrils
Coca-Cola
La Jijonenca

Organitza i coordina els actes
de la Festa Major:
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Departament de Festes 




