
24 de novembre al 9 de desembre  2012

Festa Major d’Hivern
CAMBRILS



> Organitza i coordina:

> Amb la participació i col·laboració de:

Departament de Cultura

Entitats i Associacions de Cambrils

> Amb el Suport

www.cambrils.org/festes/festes_web

Segueix-nos al facebook: 
www.facebook.com/festescambrils
www.facebook.com/cambrilscultura

Programa oficial de la Festa Major de la Immaculada 2012.
L’organització es reserva el dret de modificar aquest  programa, si per causes de dar-rera hora ho consi-

dera convenient, anunciant-ho en cas de ser possible als mitjans de comunicació.



Iniciat el mes de desembre, Cambrils 

es prepara per viure els dies de la Fes-

ta Major de la Immaculada. Una festa 

en la qual s’encabeixen diferents actes, 

els principals es desenvoluparan el dia 

de l’onomàstica, amb la Missa Major i 

la processó de la Immaculada. En fina-

litzar la processó la plaça de l’Església 

de Santa Maria els gegants, els nanos i 

els bastoners reuniran les mirades dels 

cambrilencs que ens hi congreguem. Un 

moment en què podrem gaudir d’un nou 

element festiu, el Ball de Valencianes, 

que serà protagonista d’aquesta edició 

de la festa.

El programa de la Immaculada inclou 

també actes d’elevada transcendència 

i importància per al nostre municipi. La 

commemoració del Setge de Cambrils de 

l’any 1640, és un dels moments en què 

els cambrilencs enaltim la nostra història 

i rememorem el fet de voler ser el que 

som: Cambrils. 

És amb la consciència de voler ser i de re-

conèixer aquells que han destacat que al 

programa de la Immaculada s’inclou el 

Lliurament de Distincions Honorífiques, 

un moment en què els nostres ciuta-

dans, entitats i persones destacades són 

els protagonismes de l’homenatge de 

tot el municipi.

El saló de plens acollirà, un any més el 

lliurament dels Premis Vila de Cambrils 

2012: 31è Premi de Pintura Vila De 

Cambrils i 4t Premi de Narrativa Marí-

tima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall 

en què la cultura, des de l’òptica de di-

ferents disciplines, forma part del patri-

moni festiu d’aquests dies.

El programa de la Immaculada és la 

porta a les primeres activitats de Nadal 

com l’encesa de l’enllumenat destinat 

a tal efecte. Teatre, exposicions i tallers 

farceixen aquest programa de Festa 

Major on, un cop més, els ciutadans, 

la societat civil s’ha implicat per tal de 

poder gaudir-ne.

Els convido a assistir a qualsevol dels 

actes d’aquest programa i espero que 

tinguin una bona festa de la Immaculada.

Mercè Dalmau i Mallafré
Alcaldessa



La Festa Major de la Immaculada és una 
nova mostra de què les  entitats de Cam-
brils, les culturals, socials i esportives for-
men part de les nostres festes. El dia de la 
Immaculada els actes litúrgics i la presència 
dels elements tradicionals són els protago-
nistes. Tot i això, el programa que els pre-
sentem ens dóna una multitud d’opcions 
per poder gaudir d’aquests dies. Un cop 
més, hem comptat amb la col·laboració 
de les entitats i col·lectius per realitzar 
les diverses activitats, una fórmula que és 
d’agrair en aquests temps i que demostra 
que unint esforços podem fer viables dife-
rents opcions de festa.
L’exemple més representatiu d’aquesta 
col·laboració actual el trobem en la recupe-
ració del ball de valencians. Una dansa que 
la seva característica més coneguda es que 
finalitza amb un enlairament humà, essent 
el ball que originar els castells  humans, i 
que es presenta de nou davant la nostra 
ciutadania en aquesta festa tant arrelada. 
També el seguici festiu,  el concert, i segui-
dament el ball de Festa Major, cada cop 
mes popular entre la nostra gent, són con-

juntament amb exposicions amb diverses 
temàtiques com el turisme o l’escriptura;  
conta-contes, un taller sobre com fer un 
arbre genealògic o teatre i música, ò les 
diferents competicions esportives,  acom-
panyen els grans actes d’aquest programa 
com són la commemoració del Setge de 
Cambrils de 1640 o l’acte de lliurament 
d’honors i distincions de Cambrils. 
Important i destacable serà el lliurament 
del Premis Vila de Cambrils en les dife-
rents disciplines, un acte que ens perme-
trà comptar novament amb l’exposició 
del Premi de Pintura a la Sala Àgora de 
l’Ajuntament.
La Festa Major de la Immaculada és el pas 
previs per a les festes nadalenques al nos-
tre municipi i d’aquí que durant aquests 
primers dies de desembre inaugurem 
l’enllumenat púbic per aquestes dates de 
final de l’any i també s’ha programat el 
Mercat de Nadal i la Fira de Nadal.
Amb tot, els convido a ser-hi, a participar 
en aquells actes que puguin i a fer de la 
Immaculada, novament, la Festa Major 
d’hivern.

J. Lluís Abella Hortoneda
Regidor d’Esports i Festes



20 h
A la Sala Àmbits del Centre Cultural, 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
TURISME DE POSTAL. 
Exposició de fotografies produïda 

per l’Obra social Catalunya Caixa.

20 h
A l’Espai El Pati del Centre Cultural, 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
PUPPEN de l’Evelyn Roca Schöpe. 

Exposició de pintura i gravats.

20 h
A la Sala d’Actes del Centre Cul-

tural, dins del cicle L’arribada del 

turisme a Cambrils: 1950-1962, 
CONFERÈNCIA: TURISME DE 
POSTAL A LA COSTA DAURADA, 
a càrrec de Salvador Anton, cate-

dràtic d’Anàlisi geogràfica Regional 

a la Universitat Rovira i Virgili. 

Organitzen: Museu d’Història de Cambrils 

i Arxiu Municipal de Cambrils. Dins del cicle 

L’arribada del turisme a Cambrils (1950-

1962).

20 h
A la Cripta de l’Ermita, Cicle de 

Concerts de Tardor: IMATGES DE 
L’ANY. Homenatge a Eduard Toldrà.

Recorregut per les cançons que 
evoquen les estacions de l’any amb  
lletres de: Josep Maria de Segarra, 
Josep Carner, Joan Maragall, Tomàs 
Garcés, .... en una producció del Con-
servatori Victoria dels Angels de Sant 
Cugat del Vallès  amb la col·laboració 
de la Fundació del mateix nom.

Preu entrada: 5 euros
XX Cicle de Música Vocal
Organitza: Coral Verge del Camí.
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19 h
A la Biblioteca Municipal,TERTÚLIA 
amb Ramon Guasch, autor del 

llibre Bon cop de Falç! , sessió en 

obert del Club de Lectura Adult.

20 h
Al Molí de les Tres Eres,  INAUGU-
RACIÓ DE L’EXPOSICIÓ BALL 
DE VALENCIANS.

Organitza: Ball de Bastons de Cambrils, amb la 

col·laboració del Departament de Cultura de la 

Generalitat  i de l’Ajuntament de Cambrils.

10 h
Al Patronat de Turisme de Cambrils, 

RUTA HISTÒRICA El naixement 

del Cambrils turístic (1950-1962).

Punt de trobada: Patronat de Turis-

me de Cambrils.

Organitzen: Arxiu Municipal de Cambrils, 

Museu d’Història de Cambrils i Biblioteca 

Pública Municipal de Cambrils. Col·laboren: 

Patronat de Turisme de Cambrils i Club Nàu-

tic de Cambrils. Dins del cicle L’arribada 

del turisme a Cambrils (1950-1962.)

12 h
A la Sala de Plens de l’Edifici Con-
sistorial, lliurament dels PRE-
MIS VILA DE CAMBRILS 2012: 

nal, la rumba, les balades o dife-
rents temes originals dels Països 
Catalans.

Preu de l’entrada:  5 euros
XX Cicle de Música Vocal
Organitza: Coral Verge del Camí.

20 h
A la Cripta de l’Ermita, Cicle de 
Concerts de Tardor: RIU EN SO
Presentació del disc “Tot això 
eren horts!” on la passió radical 
per les Terres de l’Ebre, es combi-
nen amb la seva música tradicio-

DIVENDRES 30
Novembre

DIUMENGE 02
Desembre

DISSABTE
Desembre

0101



31è Premi de Pintura Vila De Cam-
brils i 4t Premi de Narrativa Marí-
tima Vila de Cambrils Josep Lluís 
Savall. 
Amb la intervenció del grup 
d’alum-nes de l’Escola Municipal 
de Música de Cambrils format per: 
Marta Cedó (espineta), Maria Sen-
serrich (flauta travessera), Neus 
Cortiella (violí) i Angela Guillén 

(violoncel).

A continuació, a la Sala Àgora, 
s’inaugurarà l’exposició de les 

obres seleccionades en el 31è Pre-

mi de Pintura Vila de Cambrils.

20 h
A la Cripta de l’Ermita, CONCERT, 
dins el Cicle de Concerts de Tardor: 
MAR BEZANIA I DANIEL. DUET 

DE CASTANYOLES I PIANO. 

Organitza: Coral Verge del Camí.

Preu de l’entrada:  5 euros

12 h
Al vestíbul del Centre Cultural, 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
ESCRIURE EN TEMPS DIFÍCILS 

1912-2012, en motiu de la com-

memoració dels 100 anys del naixe-

ment dels escriptors Avel·lí Artís-

Gener, Josep Ferrater Mora, Pere 

Calders i Joan Sales. 

Produïda per la Institució de les Lle-

tres Catalanes i la Subdirecció Ge-

neral de Biblioteques.

18 h
A la Biblioteca Municipal , A la 
recerca del pastis d’aniversari, 
JOC DE PISTES amb Montse Parra, 
per a  celebrar els 15 anys de la 
Biblioteca. 

Patrocinat per “La Caixa” i pel forn Barreiro. 

Col·labora: Coral de la Casa del Mar.

DILLUNS
Desembre

0303



Presentació del
Ball de Valencians

17.30 h
A la Biblioteca Municipal, QUI VOL 

UN CONTE...DE PRINCESES?  

amb Rosana Andreu que explicarà 
contes de princeses. 

18 h
A la plaça de l’Ajuntament, ENCESA 
OFICIAL DE L’ENLLUMENAT DE 
NADAL.
Participarà la Coral Infantil de l’Escola 

Municipal de Música de Cambrils.

19h
A la plaça del Pòsit, Encesa de l’arbre 

del Pòsit. Amb la participació de la 

Coral infantil Verge del Camí. 

Organitza: Junta comercial de la pl.del Pòsit 

i voltants..

De les 9.30 a 20h
1er TORNEIG VILA DE CAM-
BRILS “GERMANS ORIOL”
Organitza: UCF Cambrils.

Presentació del 
Ball de Valencians

12h
Des de la plaça de l’Església de Santa 

Maria, sortida de la CERCAVILA 

pels carrers del nucli antic.  Apadri-

nament per part del Ball de Pastorets 

d’Igualada. 

Participarà també el Ball de Bastons 

de Cambrils

> Recorregut: c. Creus, pl. del Setge, c. Ma-

jor, c. Vidal i Barraquer i pl. de l’Església de 
Santa Maria.

13h
A la pl. Església de Santa Maria, 

Acte de PRESENTACIÓ DEL BALL 
DE VALENCIANS de Cambrils.

05DIMECRES  05
Desembre DIJOUS

Desembre
0606



El Ball de ValenciansEl Ball de Valencians
Els balls de valencians són unes danses 
que amb aquesta denominació consten 
documentades a bona part de la penínsu-
la Ibèrica des del segle XVII. Segons la tesi 
més comunament acceptada els balls de 
valencians foren els antecessors dels ac-
tuals castells atès que acostumen a acabar 
amb un aixecament humà. 
A Catalunya la major part de notícies que 
tenim sobre balls de valencians se situen a 
les comarques de l’anomenada Catalunya 
Nova. De fet, només al Baix Camp tenim 
constància de la seva presència en algun 
moment o altre a Alforja, l’Argentera, 
Cambrils, Capafonts, Colldejou, Duesai-
gües, Mont-roig del Camp, Prades, Reus, 
Riudoms, la Selva del Camp, Vandellòs i, 
com no, Cambrils.
Salvant les peculiaritats de cada població 
es tracta d’una mena de danses la carac-
terística més coneguda de les quals, com 
hem dit més amunt, és la finalització amb 
un enlairament humà. Tot i no ser tant vis-
toses el ball és conformat per altres figures 
característiques: les que es porten a terme 
amb castanyoles que els balladors fan so-
nar al ritme de la música; evolucions amb 
intercanvi de posicions mentre els dansai-
res es donen el braç; ponts i estrelles amb 
els mocadors que porten els balladors.
Les notícies històriques que disposem del 
Ball de valencians cambrilenc se situen 

entre 1854 i 1904, amb aparicions quasi 
sempre dins del marc de la festa major 
de la Puríssima. Aquestes notícies ens 
donen poquíssima informació sobre com 
era el nostre ball de valencians, per això, 
a l’hora de reintroduir-lo dins el panorama 
festiu cambrilenc s’han agafat les caracte-
rístiques que són comunes a tots els balls, 
especialment aquelles que ens han arribat 
de les tradicions més properes geogràfica 
i temporalment per a fer-ne interpretació 
pròpia des del respecte, la coherència i cer-
cant una personalitat marcada.
El Ball de bastons de Cambrils, hereus i 
conservadors, doncs, d’una de les tradi-
cions vives amb més bagatge del nostre 
poble s’ha refermat en el compromís i ha 
assumit el repte de tirar endavant la rein-
troducció d’una de les danses més anti-
gues coneguda al nostre municipi, abans 
fins i tot que el ball de bastons: el Ball de 
valencians.



07
20 h
A la Sala de Plens de l’Ajuntament 

de Cambrils,  Lliurament de les 

DISTINCIONS HONORÍFIQUES 
DE CAMBRILS 2012.

23 h
 Al palau municipal d’esports, CON-

CERT DE FESTA JOVE amb ALLiOLI 
ORQUESTRA.

Concert benèfic per la Marató de TV3.

Preu entrada: 3 euros.

La recaptació de l’entrada i de la barra de 

bar aniran en benefici de la Marató de TV3. 

Col·labora: entitats festives de Cambrils

DIVENDRES 07
DESEMBRE

DISSABTE
DESEMBRE

0808
11.30 h
A l’Església Parroquial de Santa 

Maria, MISSA MAJOR.
Cantarà la Coral Verge del Camí.

A la sortida de Missa,  PROCESSÓ 
DE LA IMMACULADA, amb la 

Colla Gegantera Tota l’Endenga,  

el Ball de Valencians de Cambrils, el 

Ball de Bastons de Cambrils i amb la 

participació de les banderes i penons 

de les congregacions i confraries de 
Cambrils.
Acompanyarà la processó  el la Cobla 
Montgrins. 
En finalitzar, a la plaça de 
l’Església de Santa Maria:
BALL DE BASTONS amb el Ball de 
Bastons de Cambrils.
BALL DE VALENCIANS amb el Ball de 
Valencians de Cambrils.
BALLADA DE GEGANTS I NANOS, amb 

la Colla Gegantera Tota l’Endenga.



Actes de commemoració 
del setge de 1640

17 h
A  la Galeria de Tir Olímpic,  TIRADA 
DE FESTA MAJOR D’AIRE 
COMPRIMIT i lliurament de premis.

Organitza: Club Tir Olímpic Cambrils

18 h
Al Palau Municipal d’Esports, 

CONCERT DE FESTA MAJOR, 

amb l’Orquestra MONTGRINS,
Seguidament i a partir de les 

19 h
BALL DE FESTA MAJOR, amb 

l’Orquestra MONTGRINS,
Veniu i balleu tots !

Entrada gratuïta.

09DIUMENGE 09
DESEMBRE

10.30 h
Al local social del Palau d’Esports,  

14è. TORNEIG QUADRÀNGULAR 
D’ESCACS PER EQUIPS FESTA 
MAJOR DE CAMBRILS 2012.

Organitza: Unió d’Escacs Cambrils

Actes de commemoració 
del setge de 1640

11.45 h
A la plaça d’Espanya, SORTIDA 
D’AUTORITATS ACOMPANYATS 
PEL SEGUICI FESTIU DE CAMBRILS. 
Amb la participació del Ball de Dia-

bles de Cambrils, Els Cagarrieres 

i la seva colla infantil, la colla ge-

gantera Tota l’Endenga amb els ge-

gants del Setge i el Ball de Bastons 

de Cambrils.

> Recorregut: plaça d’Espanya, carrer 
Major, plaça del Setge

En arribar a la plaça del Setge, TRA-
CA per part del Ball de Diables Els 
Cagarrieres.

12 h
A la plaça del Setge, COMMEMO-

RACIÓ DEL SETGE DE CAMBRILS 
DE L’ANY 1640. Acte institucio-

nal a càrrec del Sr. Agustí Alcoberro 

i Pericay, director del Museu 

d’Història de Catalunya. 



Ofrena. 
Cantada de la Coral Verge del 

Camí. 

Final de festa amb l’ACTUACIÓ 
DELS GRUPS DEL SEGUICI FESTIU DE 
CAMBRILS:

Ballada dels Gegants del Set-
ge per la Colla Gegantera “Tota 
l’Endenga” i del Ball de Bastons de 
Cambrils.

> Notes:
En cas de pluja l’acte institucional es 
traslladarà a la Sala de Plens de l’edifici 
Consistorial.
S’avisa als veïns que durant el recorregut 
el Ball de Diables llençarà carretilles.

18 h
Al Teatre del casal Parroquial – 

plaça de l’Església de Sant Pere, 

TEATRE FAMILIAR dins el cicle 

de Diumenges al Teatre. 

Teia Moner presenta Amb lletra 
menuda 
>Sinopsi:  Espectacle de màgia i titelles 
sobre contes de l’escriptor i mestre Jaume 
Cela. Ens aproparà a les històries de El ge-
gant Panxut,   L’estrella que volia tenir cua, 
Els nassos del rei i El cel té un problema.

Preu de l’entrada:  4 euros

18.30 h
A l’Ermita de la Mare de Déu del 
Camí, CONCERT PRO-MARATÓ 
TV3, a càrrec dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música de 

Cambrils.

Durant tot el dia, a la sala d’ac-

tes del Centre Cultural, Jornada 

REGENARACIÓ URBANA. 
UN ABANS I UN DESPRÉS. 
Jornada de reflexió, d’intercanvi 
d’experiències i de transmissió de 

11

13

DIMARTS

DIJOUS

11

13

DESEMBRE

DESEMBRE

Altres actes mes de 
desembre, previs al nadal



18.30 h
Sortida del Centre Cultural, MÚSICA 
ALS BALCONS. Un passeig amb 
dansa i música pel Barri Antic de 
Cambrils.

>  Recorregut: c. St. Plàcid, c. Creus,  c. Llove-

res, c. Major, c. Vidal i Barraquer i pl.Espanya

Organita: Oficina Pla de Barris, Associació de 

Comerciants Vilacentre, Associació de Veïns El 

Portal, Escola Municipal de Música de Cam-

brils, Centre de Dansa de Cambrils i Regidoria 

de Planificació de Ciutat i Cultura.

19.30 h
A la Biblioteca Municipal, PRE-
SENTACIÓ DEL LLIBRE DINS 
D’UNA CAMPANA DE VIDRE, 
d’Anaïs Nin.

Col·labora: Editorial Labreu.

10 h
A la Riera d’Alforja, alçada del parc 

del Pescador,      XXXIVè   CROS   

DE   CAMBRILS i    XLVIè  TROFEU 

SALCEDA I CASTELLS, 2n.  “IN  ME-

MORIAM”.

13 h
Al mateixlloc, CURSA POPULAR  

PRO-MARATÓ TV3. 

Organitza: Club Atletisme Cambrils

propostes per aconseguir barris 
creatius, sostenibles i competitius.
Inscripcions: 
http://inscripciojornada.eventbrite.es
Més informació:

barris@cambrils.org 
www.cambrils.org 
telef: 977 369 360

Organita: Oficina Pla de Barris i Regidoria de 

Planificació de Ciutat i Cultura.

14DIVENDRES 14
DESEMBRE

16DIVENDRES 16
DESEMBRE



ACTIVITATS

TALLERS OBERTS 2012

DISSABTE 8 desembre

DIUMENGE 9 desembre

De 12 a 14 h i de 17 a 19 h
Per conèixer millor la seva obra i el 
lloc on treballen els artistes obren les 
portes dels seus tallers. 
Consulta la Guia  amb les adreces

GIMCANA NADALENCA... 
Ens ajudes a trobar les 
respostes?

Del 3 al 20 de desembre

Adreçada a famílies amb infants 
d’entre 5 i 10 anys.
Un recorregut per les botigues del 
Barri Antic, tot jugant amb la família.
Aconseguiu la butlleta de la Gimcana 
a la Biblioteca,  al Centre Cultural i a 
les mateixes botigues del Barri Antic. 
No us ho perdeu!
Lliurament de Premis: 7 de gener, 
al Centre Cultural:  a les 17 h, projec-
ció de la pel·lícula El petit Nicolàs  i a les 

18.30 h, lliurament de premis.

Organitza: Biblioteca Municipal de Cambrils, 

Departament de Cultura, Oficina Pla de Barris i 

Associació de Comerciants Vilacentre.

MERCAT DE NADAL

Dies 6, 7, 8 i 9 de desembre,  
a la plaça del Pòsit

Horari
Tots els dies de les 10 a les 20.30 h 
(ininterrompudament).

Organitza: Pla de Dinamització Comercial CAM-

BRILS OBERT

Ara ve Nadal... i el Pòsit batega!
Activitats organitzades pel Pla de Dinamització 

Comercial Cambrils Obert i la Junta comercial de 

la plaça del Pòsit i voltants.

DIJOUS 6 desembre

A les 12 h, festa inauguració del Mercat de 
Nadal.
A les 18 h, xocolatada popular.

DIVENDRES 7 desembre

A les 18 h, vine al Pòsit a lliurar les cartes al 
Pare Noel!.

DISSABTE  8 desembre

A les 18 h, contes amb un somriure – Pinta’m 
un conte.



DIUMENGE 9 desembre

A les 12 h, taller de felicitacions de Nadal.
A les 18 h, presentació de CLOWNS a càrrec 
del grup de teatre infantil La Tequeta.
A les 18 h, rom cremat per a tothom.

FIRA REGAL DE NADAL

Els dies  5, 6, 7 i 8 de desembre a 
la plaça d’Espanya

Horari
Tots els dies de les 10 a les 21.00 h 
(ininterrompudament)

Activitats infantils cada tarda. 

Organitza: Associació d’Empresaris i Co-

merciants VILACENTRE.

TRENET TURÍSTIC DE NADAL

Del 5 al 9 de desembre

Horari
Dies 5, 6, 8 i 9: d’11 a 14 i de 17 a 

19 h.

Dia 7: de 17 a 19 h.

Parades del trenet turístic durant aques-
tes dates: Patronat de Turisme, passeig 
Albert, rambla Regueral (davant de 
l’Hotel Rovira), cada mitja hora.

Preu viatge: 1 euro

PREPARA’T PEL PARC DE 
NADAL
Els dies 6 i 7 de desembre estarem 

als mercats de Nadal.
Vine a la nostra parada a pintar i podràs 
anticipar-te  i comprar l’abonament  del 
Parc de Nadal per 10 euros.

Dia 6 a la tarda, ens trobaràs a 

la Fira Regal de Nadal, a la plaça 

d’Espanya.

Dia 7, a la tarda, ens trobaràs al 

Mercat de Nadal, a la plaça del Pòsit.

PARC DE NADAL: dies 27, 28, 29 i 30 
de desembre. De 16 a 20 h. 

Preu entrada: 4 euros.

Preu abonament: comprant-lo els dies 6 i 7 
de desembre, a la nostra parada: 10 euros; 
posteriorment: 12 euros.

MERCADET  BENÈFIC  
PRO-MARATÓ TV3
Dies 6, 7, 8 i 9 de desembre , de 

10 a 20 h a la Rambla Jaume I, 9. 

Local destinat a aquest event.

Organitza: Associació de Veïns del Barri de 

La Llosa.



RÀDIO  CAMBRILS
 I TD CAMP

Els mitjans públics de Cambrils  

t’acompanyen a la Festa Major  

de la Immaculada. Segueix-nos 

al 90.0 de la FM i al canal 56 de 

la TD CAMP. Som naltros.

REVISTA CAMBRILS

Tota la informació de la Festa 

Major a Revista Cambrils Diari 

Digital:www.revistacambrils.
cat i a l’edició impresa de la Re-

vista Cambrils.

La Botiga de la Festa
Porta la  festa  als carrers 
 de cambrils i a casa teva!

La Botiga de la Festa
Porta la  festa  als carrers 
 de cambrils i a casa teva!



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

Bosses  reciclades amb les bande-
roles de Festa Major. En pots trobar 
tres models diferents. 
També en trobaràs amb les bandero-
les del Festival de Música.

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

El Trobareu al Departament de Festes 
i al Centre Cultural.

Les figures del seguici popular per a 
la teva nevera. Tenim les dues pare-
lles de gegants, l’Ermengol i la Mag-
dalena i el Pere i la Camí; el Marqués 
de los Vélez; els bastoners,  els dia-
bles i els timbalers.

De Festa Major i del Seguici. Tria la 
que t’agradi més i omple la festa de 
color! Talles per a petits i grans.

L’Ermengol i la Magdalena.   
El Pere i la Camí . 
El Marquès de los Vélez. 
El Ball de Bastons
El Ball de Diables “Els Cagarrieres”
Els Cop de Cap
La Farnaca

DOMASSOS 

BOSSES DE FESTA MAJOR  

DAVANTALS  

CONTE INFNTIL

COL·LECCIONS d’imants

SAMARRETES DE FESTA MAJOR 

REPRODUCCIONS dels ele-
ments festius en miniatura 

Posa un nano al teu llibre. 

La Botiga de la Festa del Centre 
Cultural, al carrer de Sant Plàcid, 
18-20, al Patronat Municipal de Tu-
risme i al departament de Festes, a 
l’ajuntament.

El Trobareu al Departament de Festes 
i al Centre Cultural.

ON COMPRAR-LOS?

CONTE INFNTIL

COL·LECCIÓ de punts de llibre 
dels nanos de Cambrils

La Botiga de la Festa



Edifici consistorial. Plaça de 
l’Ajuntament, 4.
Del 25 de novembre de 2012 al 
25 de gener de 2013.
31è  PREMI DE PINTURA VILA 
DE CAMBRILS.

Del  23 de novembre de 2012 al 
26 de gener de 2013
PUPPEN. Evelyn Roca Schöpe
Pintura i gravat.

Carrer de Sant Plàcid, 18-20.

Del  22 de novembre de 2012 al 
26 de gener de 2013
TURISME DE POSTAL
Fotografia
Produïda per l’Obra social Catalun-
ya Caixa.

Horari
De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h.
Divendres de 8.30 a 14 h.
Dissabtes, diumenges i festius 
tancat.

Horari Sala Àmbit i Espai 
El Pati

De dilluns a divendres de 8 a 
21.30 h
 Dissabtes de 10 a 14 h
 Diumenges i festius tancat

SALA ÀGORA

ESPAI EL PATI

CENTRE CULTURAL

SALA ÀMBITS PROMETHEUS
Divendres, 23 de novembre, a les 
22.30 h.

Dissabte, 24 de novembre, a les 
22.30 h.

Diumenge, 25 de novembre, a les 
17 i a les 19.30 h.

CINEMA MUNICIPAL RAMBLA

EXPOSICIONS

CINEMA



Organitza: Ball de Bastons de Cambrils, 

amb la col·laboració del Departament de 

Cultura de la Generalitat i de l’Ajuntament 

de Cambrils.

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 de 10 a 13.30 h i de 17 
a 20 h.

Diumenge i festius d’11 a 14 h.

Horari 
Dissabte d’ 11 a 14 h i de 17 a 20 h.

Diumenge i festius d’11 a 14 h.

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’HISTÒRIA
DE CAMBRILS

Via Augusta, 1

Verge del Camí, 30

Josep Iglésies, s/n

Sindicat, 2

MOLÍ DE LES TRES ERES

TORRE DE L’ERMITA

VIL·LA ROMANA DE LA LLOSA

MUSEU AGRÍCOLA DE CAMBRILS

Exposicions permanents: 

El poblament antic a Cambrils 
Molí de les Tres Eres:
Testimoni viu del passat

Exposicions

Elaboració de l’oli i del vi.

Bernardí Martorell. Un gran 
arquitecte del modernisme.

Exposició permanent

Un lloc anomenat Cambrils.

Exposició temporal

Cartes postals de més d’un segle

Exposicions temporals 

Ball de Valencians




