Del 23 de juny al 3 de juliol
Cambrils 2022

Amb l’arribada de l’estiu ens arriba la Festa Major de Sant Pere,
la més marinera, carregada d’activitats marítimes, revetlles,
concerts, foc, diversió i tradició.
I enguany amb moltes ganes de tornar a sortir al carrer i gaudir-la!

productius que han patit, com ningú, els
efectes de la pandèmia.
Tots els indicadors que tenim ens fan
ser optimistes de cara la temporada
turística que just acaba de començar.
L’augment d’activitat a tots els nivells ens
presenta un escenari ple d’oportunitats.
Oportunitats que, com ho fa la pluja
fina, arribarà a tots els indrets. I la nostra
Festa Major de Sant Pere és aquest punt
de sortida simbòlic que, dins l’imaginari
cambrilenc tradicional, ens fa saber que
l’estiu ja és aquí.
La Festa Major de Sant Pere és aquest
vincle invisible amb la nostra història que
ens recorda d’on venim, ens demostra
on som i ens permet aventurar cap
on volem anar. Com si d’un mirall es
tractés, any rere any, la nostra Festa
Major ens retorna una imatge fidedigna
del moment que estem vivint alhora
que ens permet comparar-lo amb el
que recordem del darrer any i valorar
si l’actualitat es correspon amb el que
havíem previst.
Superades, sembla que definitivament,
les limitacions dels dos darrers anys,
la imatge d’enguany és que estem
a les portes d’un estiu d’aquells que,
en el futur, el qualificarem d’històric
pel que significarà de recuperació de
la normalitat i d’impuls de l’activitat
econòmica en els diferents sectors

Així doncs, com alcalde però, sobretot,
com a cambrilenc orgullós de serho convido a tothom a participar del
gran nombre d’activitats tradicionals
i festives que inclou el programa que
teniu a les vostres mans: activitats
infantils, activitats esportives, revetlles,
espectacles diversos, castells, sardanes,
correfoc, entre d’altres.
Segur que aquests dies coincidirem
pel

carrer

i

ens

podrem

saludar

personalment. Mentre tant, us desitjo a
totes i a tots, una bona Festa Major de
Sant Pere, i que la gaudiu cadascú a
la vostra manera però sempre amb el
seny i capteniment que ens caracteritza.

Bona Festa Major de Sant Pere!
Visca Cambrils!

Dijous 23 de juny

NIT DE SANT JOAN
ARRIBADA DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ A CAMBRILS
A partir de les 20 h
Parc del Pescador
A partir de les 18 h, la plaça Llibertat de
Reus, RECOLLIDA DEL FOC DE LA FLAMA
provinent del Canigó i trasllat a Cambrils.
A partir de les 20 h, al parc del Pescador,
zona escenari, BALLADA DE SARDANES,
amb la Cobla Principal de Tarragona i els
Amics de la Sardana de Cambrils.
A partir de les 20 h, a les Escales del
Mollet del Rec, ANIMACIÓ amb el Grup
de Timbals del Ball de Diables Els
Cagarrieres, on es rebran els portadors
de la torxa, per part de les entitats i
tothom qui hi vulgui participar.
Distribució de la flama als representants
de les entitats.
Seguidament
Pel passeig Miramar fins al parc del
Pescador
CERCAVILA
En arribar al parc del Pescador, REBUDA
DE LA FLAMA pel Consistori i per totes les
persones que volen mantenir la tradició i
nexe d’unió que representa.
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.
L’acte de rebuda de la Flama del Canigó s’ha
pogut realitzar gràcies a la col·laboració
de diferents entitats de Cambrils.

REVETLLA DE
SANT JOAN

A les 23 h
A l’escenari del pàrquing del Parc del
Pescador
BALL DE REVETLLA amb l’ORQUESTRA
VENUS.
L´orquestra Venus és una formació iniciada
el 1996, en aquests moments ja amb més
de 1.700 actuacions per tot el territori català.
Actualment la formem 17 persones, 12 dalt
de l’escenari: 7 músics i 5 cantants.
La Venus no deixa ningú indiferent amb el
millor repertori de ballables i amb el seu
concert, amb coreografies constants i més
de 12 canvis de vestuari. La Venus donen
vida a totes les festes majors oferint bona
música i espectacle assegurat.

Divendres 24 de juny
A les 18.30 h
Al Port
REGATA POPULAR DE SANT PERE
Regates Populars de Llaguts
Tradicionals de 6+Timoner.
18.30 h Inici de les regates
19.30 h Regata social experts i Escola de
rem
19.50 h Finals de regates
20.15 h repartiment de premis
Organitza: Vent d’Estrop. Vogadors de Cambrils

A les 22 h
Pel passeig Miramar
ESPECTACLE DE CARRER. ATLANTIS,
d’Alea Teatre
Espectacle itinerant inspirat en la
mitologia històrica de l’Atlàntida. Està
format per tres cavallets de mar de
gairebé 4 metres d’alçada que, guiats
pels seus genets, emocionen a tota mena
de públic amb els seus colors i disseny
espectacular.

Dissabte 25 de juny
A les 12 h
Al Cinema Rambla de l’Art
Estrena del documental ARRELS DE MAR,
d’Emanuel Munteanu i Laura VargasMachuca. Projecció amb accés lliure.
Organitza: Campus Extens de la URV i Museu
d’Història de Cambrils.
Col·labora: Confraria de Pescadors de
Cambrils

III TROBADA
DE BÈSTIES DE FOC

Colles i bèsties participants:
· Galera de Cambrils
· L’Aegis de Barcelona
· El Cabrot del Vendrell
· Diables de Garcia
· La Bèstia de Paret del Vallès
· La Farnaca de Cambrils
· L’Espantarucs de St. Jaume dels Domenys
· Diables Cagarrieres de Cambrils
Organitza: Ball de Diables Cagarrieres

De 19 a 22 h
A la plaça Mn. Joan Batalla
PLANTADA DE BÈSTIES
A les 21.30 h
Des de les Escales del Mollet del Rec,
pel passeig Miramar fins a la plaça Mn.
Batalla
TABALADA
En arribar
A la plaça Mn.
Batalla fins al
passeig de les
Palmeres
CERCAVILA junt
amb les Bèsties
Seguidament
Al passeig de
les Palmeres
ENCESES I
ESPECTACLE
DE LES BÈSTIES
A continuació
Al passeig de
les Palmeres
CONCERT
en format
acústic,
amb
CATACÚSTIC

Diumenge 26 de juny
A les 18 h
A la terrassa del Bar La Confraria al Moll
de Ponent
TAULA RODONA: LES INDÚSTRIES
AUXILIARS DE LA PESCA TRADICIONAL, a
càrrec de membres de les generacions
més grans de ferrers del Port de Cambrils.
Dins els actes de la XVI Festa de l’Ormeig,
organitzats per Arjau Vela Llatina de Cambrils.

A les 19 h
A la Partida Hortes velles
INAUGURACIÓ de la 5a BIENNALD’ART
CONTEMPORANI GASTRONÒMIC i del
FESTIVAL PARTIDES (Festival de paisatge
d’art visual i sonor de Cambrils) amb
la performance accionada per Pere
Estadella i Jordina Ros.
Amb invitació prèvia.
Organitza: Departament de Cultura

A les 19 h
Al parc del Pescador
ESPECTACLE FAMILIAR, LES VACANCES DE
MADAME ROULOTTE, de la Cia La Bleda
Amb la Madame Roulotte cada dia
són unes veritables vacances. Quan
arriba al lloc ideal, es troba que també
hi ha un munt de gent que l’observa.
Tots junts compartiran moments de
felicitat. Jugaran a tenis, nedaran al mar,
prendran el sol, escoltaran cançons,
ballaran, riuran... I reflexionaran sobre
qualsevol dia ideal ... de vacances.
A les 19.30 h

A les escales del Mollet del Rec
LLIURAMENT DE LA BANDERA DE L’ARJAU,
a l’embarcació BONAMAR, darrera
incorporació de la flota llatina de Cambrils.
Tot seguit crida a la participació a la XVI
Festa de l’Ormeig. Pesca Tradicional de
Cambrils amb hissada conjunta de veles
de les embarcacions.
Dins els actes de la XVI Festa de l’Ormeig,
organitzats per Arjau Vela Llatina de Cambrils.

A les 20 h
A la plaça del Pòsit
THE SWING MOMENT, per part de Men in
Swing i els ballarins Gerard Nebot i Anna
Portell
“THE SWING MOMENT” és música i dansa.
Swing i lindy hop... L’era Swing concentrada
en 90 minuts de concert amb músics i
ballarins que ens traslladen a l’època de la
llei seca als EE.UU.
Músics professionals de Jazz que han
preparat una selecció especial de
cançons que fan un repàs a la història del
swing des dels seus inicis.
El públic podrà gaudir de varis números
interpretats per a ballarins professionals de
Lindy Hop formant part de l’espectacle junt
amb els músics.
Aquesta fusió de la música i el ball en un
sol format dóna el concert una dinàmica i
una vistositat molt gran.

Dilluns 27 de juny

Dimarts 28 de juny

A les 18.30 h
A la pèrgola del parc del Pescador
ESPECTACLE INFANTIL, ORGULL DE SER
COM SOM, a càrrec de Clara Gavaldà de
la companyia SGRATTA.
Acte emmarcat dins la commemoració
del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+
Adreçat a públic familiar amb infants a
partir de 5 anys.

XVI FESTA DE L’ORMEIG. PESCA
TRADICIONAL DE CAMBRILS

Organitza: Àrea de Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament de Cambrils

A les 19.30 h
A la sala d’actes de la Confraria de
Pescadors de Cambrils
XERRADA La mar de Tarragona,
propostes de regeneració, a càrrec del
Dr.Jaume Folch López, instructor de busseig
2E-FECDAS i investigador del grup de
recerca TecnATox-URV del Departament de
Bioquímica i Biotecnologia de la URV.

A partir de les 18 h
A garbí del Port de Cambrils
DEMOSTRACIÓ DE NAVEGACIÓ DE L’ART
AMB VELA LLATINA tot navegant per
davant de la Platja de la Riera d’Alforja.
Recomanem observar les maniobres des
del passeig de Moll de Ponent.

XVI FESTA
DE L’ORMEIG

Pesca Tradicional de Cambrils
FESTA MAJOR DE SANT PERE 2022

Organitza: Confraria de Pescadors de Cambrils,
Campus Extens de la URV i Museu d’Història de
Cambrils.

A les 20 h
A l’escenari del pàrquing del parc del
Pescador
REVETLLA INFANTIL – DISCO PER XICS, amb
la cia. Fadonito.
Un espectacle que és una gran festa
familiar, on es barreja música, ball i teatre.
Perquè en gaudiu des dels més petits fins
als més grans.
Muntatge de gran format, on s’interactua
amb el públic, a través de les noves
tecnologies: pantalles leds, càmeres
audiovisuals i màquines d’efectes.

A partir de les 19 h
A la platja de la Riera d’Alforja i al passeig
de les Palmeres
Inici de la setzena edició de la FESTA
DE L’ORMEIG. PESCA TRADICIONAL DE
CAMBRILS, amb la recreació d’oficis
antics: fabricants de sàrcies, mestres
d’aixa, remendadores, mestres velers,
puntaires, maquetistes, navegació
tradicional, tirada del rall...
A la zona de carpes, obertura de la nova
exposició Lèxic mariner. Patrimoni
immaterial de la Federació Catalana per
la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial.

A les 19.30 h
A recer del moll de Ponent del Port de
Cambrils
Recreació de la tècnica del bol a batre
amb una calada de soltes a càrrec de
pescadors professionals d’arts menors de
la Confraria de Pescadors de Cambrils.
Tal i com va recollir en Josep Lluís Savall
al seu llibre Vocabulari dels pescadors
de Cambrils, “fins fa uns 40 anys, dins un
recinte tancat per una peça del tresmall
i la terra, es tiraven pedres i es batia la
mar amb els rems per armallar els peixos
i fer bona pesquera!”.
A les 20 h
A la platja de la Riera d’Alforja
Després de xorrar les soltes, DESEMBARC
DEL PEIX amb Vent d’Estrop i Rem
Cambrils. Tot seguit, subhasta a l’antiga,
a càrrec de Francesc Benaiges.
A les 21 h
CLOENDA DE LA XVI FESTA DE
L’ORMEIG amb el retorn a trajo de les
embarcacions tradicionals participants.
Atès que per raons tècniques no podrem
utilitzar la platja del Regueral més a la
recer, en cas de vent superior a 12 nusos,
la calada del bol a batre s’anul·larà per
raons de seguretat.

REVETLLA
DE SANT PERE
A les 22.30 h
A l’escenari del pàrquing del Parc del
Pescador
BALL DE FESTA MAJOR amb ORQUESTRA
SWING LATINO
Era el 1980 quan comencen les primeres
aventures de Swing com a un conjunt
musical.
La dècada dels 90 la formació passa
a ser orquestra i inclou dues ballarines,
guitarra i es converteix en la formació
d’11 components sobre de l’escenari.
El treball i esforç de la mateixa es veu
recompensada amb la seva primera
nominació als premis arc. En aquesta
època arriben a les 120 actuacions a
l’any i fins i tot el 1996 graven el seu
primer cd de versions amb nom “Quan la
música canvia de jaqueta”. Els anys 2000
desapareixen les ballarines i s’incorporen
2 veus més a la formació, ampliant les
possibilitats del repertori obrint el ventall
de versions per poder arribar a tots els
públics tant el de tarda com el de nit.
Una orquestra divertida i professional
acompanyada d’un gran equip tant
humà com tècnic reconeguda a tota la
península.
Servei de bar a càrrec del Ball de Bastons de
Cambrils

Dimecres 29 de juny

DIADA DE SANT PERE

A les 8.30 h
Pels carrers del Barri del Port
MATINADES amb el Ball de Diables Els
Cagarrieres i amb els Grallers de la Colla
Gegantera Tota l’Endenga.
A les 12 h
A l’església parroquial de Sant Pere
MISSA MAJOR en honor a Sant Pere
A les 12.30 h
A la plaça Mn. Joan Batalla
BALLADA DE SARDANES, amb la Cobla
Contemporània i els Amics de la Sardana
de Cambrils.
A les 18 h
Des de la plaça Mn. Joan Batalla i pels
carrers del Barri del Port
ANADA A OFICI amb el SEGUICI FESTIU,
amb el Ball de Diables Els Cagarrieres
amb el grup de timbals i la seva bèstia de
foc La Galera, els Timbalers Cop de Cap,
la Colla Gegantera Tota l’Endenga amb
els Gegants, els Nans, els grallers, i les seves
bèsties de foc, la Farnaca i la Farnaqueta,
acompanyades dels Timbalers de la
Farnaca i els Nyanyos Timbalers, i el Ball
de Bastons de Cambrils. Acompanyarà el
Seguici la Cobla Ministrers de Cambrils.
Recorregut: plaça Mn. Joan Batalla, plaça
Catalunya, carrer Consolat de Mar (interior),
Pescadors, carrer Miquel Planàs i plaça de
l’Església.
A les 19 h
A l’església parroquial de Sant Pere
MISSA en honor a Sant Pere
Al sortir de missa
Anada conjunta fins al port i a les Escales del
Mollet del Rec
BALLADA DELS ELEMENTS FESTIUS

Dijous 30 de juny

Divendres 1 de juliol

De 18 h a 19.30 h
A la plaça Mn. Joan Batalla
CUCANYES TRADICIONALS per a tota la
família, dinamitzades de forma original i
divertida amb Petit Oci.
TALLER DE PERCUSSIÓ, per part de l’Escola
Crea’t de Cambrils.
Activitats gratuïtes per a tots els nens i
nenes.

A les 20 h
Al passeig Miramar
ESPECTACLE DE CARRER, ELS CAVALLS DE
MENORCA, de Tutatis Produccions.
Representació contemporània de la
celebració menorquina de Sant Joan, des
d’una vessant lúdica i artística.

A les 20 h
Al parc del Pescador
CONCERT per part de LA BANDA-COBLA
PARE MANYANET DE REUS
La Banda Cobla PMR, celebra aquest
curs 2021/2022, el seu 30è aniversari amb
diversos actes i concerts. Un dels quals
és el que ens presenten a Cambrils, amb
una selecció de grans èxits de la música
de banda passant pel pasdoble, les
marxes festives i la música de cinema.
Un viatge musical per explorar la música
catalana, europea i d’arreu del món.
Podrem escoltar música de Morricone,
John Williams amb grans clàssics del
cinema com ara (La missió, Jurassic
park, la llista de Schindler, fins arribar
a l’incombustible explorador Indiana
Jones). També hi haurà la nostra música
més tradicional i popular de casa.

A les 20 h
A l’Espai El Pati del Centre Cultural
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ dels col·lectius:
LA MAR DE PINTURA i DONES L’ALBA

Dissabte 2 de juliol

FESTIVAL DE PERCUSSIÓ

A les 12 h
A la Torre del Port
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ,
FORMENTERA, ILLA ENDINS de la fotògrafa
Eva Parey.

A partir de les 21.30 h
Inici a la plaça Mn. Joan Batalla
FESTIVAL DE PERCUSSIÓ

Organitza: Museu d’Història de Cambrils

A les 18 h
A la plaça de les Remendadores
DIADA CASTELLERA DE FESTA MAJOR
Amb la participació de les colles
XIQUETS DE CAMBRILS i
COLLA JOVE DELS XIQUETS DE TARRAGONA

A les 23 h
Platja Prat d’en Forés
FINAL DEL FESTIVAL amb una ACTUACIÓ
CONJUNTA
Amb la participació de:
· Ball de diables 7 Pecats Capitals de la
Pobla de Mafumet
· Atabaladors de Salou
· Batibull del Priorat
· Diables de l’Hospitalet de l’Infant
· Tabalers de Sants
· Boctukada de Tortosa
· Cop de Cap
· Riudrum’s de Riudoms
· Diables Sheron de Móra d’Ebre
· Timbalers de la Farnaca
· Timbalers del Camell, de Molins de Rei
Recorregut: Plaça Mn. Joan Batalla, plaça
Catalunya, carrer Consolat de Mar, carrer
Pescadors, plaça Marcel·lí Domingo,
passeig Miramar, avinguda Diputació,
platja Prat d’en Forés.
Organitza: Els Timbalers de la Farnaca i Colla
Gegantera Tota l’Endenga
Col·laboració solidària amb #pelsvalents

De 23 h a 05 h
A la platja del Regueral, al costat del Pi
Rodó
REVETLLA JOVE DE SANT PERE amb
BAND-IDOS PERVERSIONS, READY TO
ROCK i DJ CEBA

Servei de bar a càrrec Agrupament Escolta i
Guia Gent de Mar

Organitza: Joventut Cambrils

Diumenge 3 de juliol

Dijous 7 de juliol

A partir de les 12.30 h
A la plaça de l’Església de Sant Pere
VERMUT MARINER
Barra a càrrec de La Teca Teatre.
Tot a preus populars!
Música en directe amb Pd JD

A les 20 h
A la sala Àmbits del Centre Cultural
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE PINTURA
de AL SUD DE LA COSTA DAURADA de
Cristina Quereda

A les 19 h
A la plaça Mn. Batalla
CONCERT AMB JOAN MARCIÀ
En Joan Marcià entra en escena per
sorprendre.
Versions diverses tractades amb
originalitat que, entrellaçades amb
temes propis, tocs d’humor, pinzellades
de teatre i la participació del públic,
arrodoneixen un directe fresc i molt
dinàmic..
La formació està formada per Joan
Colom, Dídac Sauret, Cesc Giralt i Dani
Badillo.

ALTRES ACTES. Juny i Juliol
Dilluns 27 de juny
D’ 11 a 12 h
A l’Ateneu Juvenil (Av. Horta de Santa
Maria, 14)
ESCAPE ROOM GABRIEL FERRATER
Un joc en el qual els i les participants
han de fer servir l’enginy i la deducció
per resoldre diferents enigmes i
trencaclosques i així poder trobar una
versió inèdita del poema In Memoriam de
Gabriel Ferrater.
Activitat de la Biblioteca Josep
Salceda i Castells en col·laboració
amb el Departament de Joventut de
l’Ajuntament de Cambrils.
Inscripcions a partir del 7 de juny
a través de la pàgina web: www.
joventutcambrils.cat, presencialment
demanant cita prèvia a joventut@
cambrils.org o al WhatsApp 629 658 817.
Preu: 5 euros.

Dimarts 28 de juny
A les 12 h
A la plaça de l’Ajuntament
CONCENTRACIÓ CIUTADANA I LECTURA
DEL MANIFEST INSTITUCIONAL amb
motiu de la commemoració del DIA
INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGBTI+.
Organitza: Àrea de Polítiques d’Igualtat de

l’Ajuntament de Cambrils.

Dijous 30 de juny
D’11 a 12.30 h
A l’Ateneu Juvenil (Av. Horta de Santa Maria, 14)
TALLER D’ENQUADERNACIÓ a càrrec de Marta
Soley (@dolsallibreta)
Taller de descoberta que pretén mostrar
i introduir als/a les joves al món de
l’enquadernació creativa.
Activitat de la Biblioteca Josep Salceda i
Castells en col·laboració amb el Departament
de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils.
Inscripcions a partir del 7 de juny a través
de la pàgina web: www.joventutcambrils.
cat, presencialment demanant cita prèvia a
joventut@cambrils.org o al WhatsApp 629 658
817. Preu: 5 euros.

Diumenge 10 de juliol
A les 22.00 h
Al Parc Samà
CAMBRILS BATEGA, ROCK & COR
Concert solidari per a la Fundació Fero
(Recerca contra el càncer) i Fundació Miquel
Valls (ELA). Amb la participació del Cor Adagio,
Cor Vivace i Cor Kodaly de l’EMMC, la Coral
Verge del Camí i altres.
Venda d’entrades: www.entradium.com i
taquilla
Organitza: Coral Verge del Camí EMMC
i Ajuntament de Cambrils

Tots els dissabtes d’estiu
Entre el 18 de juny i el 24 de setembre
De les 18 h fins a la 01 h de la matinada
Al passeig Miramar
MERCAT D’ART del col·lectiu CAT-Cambrils
Art Total
Organitza: Cambrils Art Total i Departament de
Cultura

FESTES DE BARRIS
Juliol i agost
BARRI NOU CAMBRILS
Dies 8, 9 i 10 de juliol
BARRI MOLÍ DE LA TORRE
Dies 23 i 24 de juliol
BARRI LA LLOSA
Dies 29, 30 i 31 de juliol
BARRI ANTIC
Dia 6 d’agost
BARRI EIXAMPLE PLATJA
Dia 19, 20 i 21 d’agost
Activitats diverses en motiu de les
festes de barris
Consulteu programes a la web de
festes www.cambrils.cat/festes
Col·labora: Departament de Festes

FESTA DE LA
MARE DE DÉU DEL CARME
Dies 14, 15, 16 i 17 de juliol
Dijous 14
A les 19 h
Al parc del Pescador
Espectacle familiar, Quan el sol se’n va a
la posta, de la CIA MATITO.
Divendres 15
A les 22 h
A la platja del Regueral
CANTADA D’HAVANERES A LA FRESCA,
amb els grups: Barcarola i Pescadors de
l’Escala.
Amb degustació de rom cremat.
Dissabte 16
A les 9 h
A la Llotja de Pescadors
SARDINADA POPULAR
A partir de les 19 h
PROCESSÓ DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
I PROCESSÓ PER MAR
En arribar de la Processó
A l’Església de St. Pere
MISSA EN HONOR A LA MARE DE DÉU
A les 22 h
A la plaça del Pòsit
BALLADA DE SARDANES amb la Cobla
Reus Jove i els Amics de la Sardana de
Cambrils.
Diumenge 17
A les 12.30 h
A la plaça Catalunya
DIADA CASTELLERA AMB XIQUETS DE
CAMBRILS I XIQUETS DE VILA-SECA
A les 20 h
Al parc del Pescador
CONCERT DINS EL PROGRAMA CAP DE
SETMANA DIATÒNIC

EXPOSICIONS
EDIFICI CONSISTORIAL

ESPAI EL PATI

Plaça de l’Ajuntament, 4

Fins el 23 de juny
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE PINTURA,
XXXIV JORNADES CULTURALS
ASSOCIACIÓ DE DONES AMUNT

SALA ÀGORA
Fins el 8 de juliol
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA ARTISTES DE
CAMBRILS
Horari exposicions a l’edifici Consistorial:
De dilluns a dijous, de 8.30 a 14 h
Dissabtes, diumenges i festius tancat

CENTRE CULTURAL
Sant Plàcid, 18-20

SALA AMBITS
Fins l’1 de juliol
EXPOSICIÓ DE PINTURA I CERÀMICA,
TOPLESS, LA TETA CENSURADA
De Marta Nolla
Del 7 de juliol al 12 d’agost
EXPOSICIÓ DE PINTURA, AL SUD DE LA
COSTA DAURADA
De Cristina Quereda

De l’1 de juliol al 12 d’agost
EXPOSICIÓ DELS COL·LECTIUS LA MAR DE
PINTURA I DONES L’ALBA
Horari exposicions al Centre Cultural:
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Del 4 de juliol al 2 de setembre, de 9 a 15 h
Dissabte, diumenge i festius tancat

MUSEU D’HISTÒRIA
DE CAMBRILS

MUSEU MOLÍ DE LES TRES ERES

VIL·LA ROMANA DE LA LLOSA

Via Augusta, 1
EXPOSICIONS PERMANENTS: CAMBRILS:
ELS ORÍGENS I MOLÍ DE LES TRES ERES:
TESTIMONI VIU DEL PASSAT
Exposició temporal: XII BIENNAL ALEJANDRO
DE LA SOTA. De l’1 de juny al 29 d’agost
de 2022. Entrada gratuïta a l’exposició
temporal.
Horari Museu:
Mes de juny: Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a
20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h
Juliol i agost: Dissabtes d’11 a 14 h i de 18 a
21 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h
Preu: 2 € adult, 1€ estudiants i jubilats,
nens gratuït fins als 12 anys.

Josep Iglesias, s/n
Horari
Juny: Dissabtes de 10 a 13.30 h i de 15.30 a
17.30 h. Diumenges i festius de 10 a 13.30 h
Juliol i agost: Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 h
a 20 h. Diumenges i festius d’11 h a 14 h.
Preu: 2 € adult, 1€ estudiants i jubilats,
nens gratuït fins als 12 anys

TORRE DEL PORT
Passeig Miramar, 31
EXPOSICIÓ TEMPORAL: FORMENTERA.
ILLA ENDINS
Del 22 de juny fins al 28 d’agost 2022.
Horari
Juny: Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Juliol i agost: Dissabtes d’11 a 14 h i de 18 a
21 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h
Preu: 2 €, 1 € estudiant i jubilat, nens
gratuïta fins al 12 anys.

TORRE DE L’ERMITA
Verge del Camí, 33
EXPOSICIÓ PERMANENT: UN LLOC
ANOMENAT CAMBRILS
EXPOSICIÓ TEMPORAL: JOSEP MARIA
RECASENS, PASSIÓ PER LA HIDRÀULICA
Horari:
Juny: Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Juliol i agost: Dissabtes d’11 a 14 h i de 18 a
21 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h
Preu: 2 € adult, 1 € estudiants i jubilats,
nens gratuït fins als 12 anys.

RUTA PESCA I TRADICIÓ
Dissabte, 16 de juliol de 2022.
Dues sessions: a les 11.30 h en castellà i a
les 18.30h en català.
Punt de sortida la Torre del Port (Passeig
Miramar, 31).
Preu: 3 € adult, 2 € jubilat i estudiant,
nens gratuït fins als 12 anys.

FESTA MAJOR

a les xarxes i als mitjans
Comparteix les teves fotos de Sant Pere a
les xarxes i etiqueta-les amb:
#cambrils_stpere22 #cambrilsfestes
#cambrilscultura #cambrils #igerscambrils
Seguiu els actes de festa major a través
de:
@ajcambrils
@cambrilsfestes
www.facebook.com/cambrilsfestes
www.facebook.com/ajcambrils
@ajcambrils

Programació amb Ràdio Cambrils. 90.0 FM
www.radiocambrils.cat

Seguiu les noticies de Festa Major a través
de Revista Cambrils
www.revistacambrils.cat
@revistacambrils

Tots els actes al teu mòbil amb l’aplicació:
CIRCDELACULTURA

REVETLLES
AMB PRECAUCIÓ

FEU LA FESTA AMB SEGURETAT
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” a: www.
interior.gencat.cat/revetlles.

Organitza i coordina:
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
- Departament de Festes
Participen i col·laboren:
Ajuntament de Cambrils
- Alcaldia
- Departament de Cultura
- Departament de Joventut
- Departament de Polítiques d’Igualtat
- Departament de Serveis i Medi Ambient
- Museu d’Història de Cambrils
- Policia Local de Cambrils
Entitats festives de Cambrils: Ball de Diables Els Cagarrieres, Colla
Gegantera Tota l’Endenga, Timbalers Cop de Cap, Ball de Bastons
de Cambrils, Amics de la Sardana de Cambrils, Colla castellera
Xiquets de Cambrils
Arjau Vela Llatina de Cambrils
Vent d’Estrop. Vogadors de Cambrils
Entitats de Cambrils
La XVI Festa de l’Ormeig. Pesca tradicional de Cambrils 2022, està
organitzada per Arjau Vela Llatina de Cambrils i l’Ajuntament de

Cambrils i amb la col·laboració de: Confraria de Pescadors de Cambrils, Club
Nàutic Cambrils, Ports de la Generalitat, Patronat de Turisme de Cambrils,
Museu d’Història de Cambrils, Arxiu Municipal de Cambrils, Federació Catalana
per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, Tapissats i Fundes JB, Juan Llaves
Marinas, Escola de Puntaires de Cambrils, Xarxes Fortuny, Vent d’Estrop i Rem
Cambrils.

Agraïments
- Alcaldia
- Policia Local
- Brigada Municipal
Col·labora:
Ports de la Generalitat
Generalitat de Catalunya – Cultura
Diputació de Tarragona
Programa oficial de la Festa Major de Sant Pere 2022

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.

