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Joan Sans i Freixas
  Alcalde de l’Arboç

L’Arboç, agost de 2011

A les 7 de la tarda,

A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de la Vila,

A les 10 de la nit, a l’aparcament del camp de futbol,

INAUGURACIÓ DE TOTES LES EXPOSICIONS
A la Casa de Cultura Can Rossell

,

A l’entrada : Exposició fotogràfica “1961 - 2011: 50 anys d'Esbart Sant Julià”

“Una volta pel món”

A l’Auditori: Exposició de marqueteria figurativa de l’arbocenc Josep Roquer i Hugué

: 

Al 1r pis
Entrada: Exposició de joieria artesana a càrrec de Miquel Portabella Fernández
Sala A: Exposició de pintura a càrrec de l’arbocenca
Sala B: Exposició “Maqueta arquitectònica, de carruatges i naval” de l’arbocenc

Aula d’Art: Jornada de portes obertes del taller de pintura i dibuix de Joan Tuset i Suau , amb exposició
de pintures dels seus alumnes 

            Exposició de fotografies de l’arbocenc

Lola Ginés Mateos
Joan Mitjans i Altet

Joan Teichenné i Canals

A l’Escola de Puntaires,
Exposició de fotografies per commemorar el 25è Aniversari de la Penya Ciclista de l’Arboç

MÚSICA ELECTRÒNICA TRANCE
a càrrec del col·lectiu 

PREGÓ
de la Festa Major, a càrrec del senyor Andreu Suriol i Ribé, 
President del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona

Dropland. Hi participaran DJ locals, tot ambientat amb decoració fluor

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila,

NIT DE DANSA
amb l’Esbart Santa Tecla de Tarragona i l’Esbart Sant Julià de l’Arboç que oferiran l’espectacle “40 i 50”
(amb motiu de la celebració dels respectius aniversaris)

A 2/4 d’1 de la nit, a la plaça de la Puntaire,

CONCERT
amb l’actuació dels grups musicals La Carrau i Dj uRi (mestissatge i més)

, 

, 

,

Festa Major dels petits
A 3 /4 de 12 del migdia, a la rambla Gener,

TRACA INFANTIL
i tot seguit

CERCAVILA INFANTIL amb la participació dels grups locals: Ball de Bastons infantil, Ball de Diables 

En acabar, a la plaça de la Vila,

EXHIBICIÓ FOLKLÒRICA

A les 12 del migdia, a l’església parroquial,

MISSA SOLEMNE 
en honor dels Sants Copatrons Sant Justí, Sant Fortunat, Santa Càndida i Santa Victòria i amb la veneració de 
les seves relíquies

A la 1 del migdia, a la plaça de la Vila,

SARDANES amb la Cobla Bellpuig

A 7 de la tarda, pels carrers de la vila,

CERCAVILA INFANTIL

En acabar a la plaça de la Vila,

EXHIBICIÓ FOLKLÒRICA

A 2/4 de 9 de la tarda, a l’església parroquial,

CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA 
amb Devanda Brass Quintet

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Puntaire,

ESPECTACLE RENDEZ-VOUS 
combinació de l’expressió corporal-teatre i projecció audiovisual a càrrec de l’arbocenca Cristina Borrellas Bernal

A partir de les 10 del matí, al poliesportiu, 

BÀSQUET 3x3, categoria fins a Cadet 
Inscripcions a través de la pàgina web de l’entitat (www.basquetarbocenc.cat), fins el dia 26 d’agost

De les 12 del matí a l’1 del migdia,

XI CONCURS INFANTIL DE PINTURA 
Inscripcions a la Casa de Cultura (grups de 6 a 9 anys i de 10 a 14 anys)

A les 12 del migdia, a l’església parroquial, 

MISSA PELS DIFUNTS DE L’ANY

A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça de la Badalota, CRONOESCALADA CICLISTA

A la 1 del migdia, a la plaça de la Vila, 

BALLADA DE SARDANES amb la Cobla Contemporània

Inscripcions a través de la pàgina web de l’entitat (www.basquetarbocenc.cat), fins el dia 26 d’agost

A partir de les 4 de la tarda, al poliesportiu, 

BÀSQUET 3x3, categoria junior i sènior

A les 6 de la tarda, a la rambla Gener, 10a EDICIÓ DEL CONCURS L’ENTREPÀ AMB GRÀCIA
I en acabar, lliurament dels premis. Inscripcions a la Casa de Cultura del 22 al 26 d’agost (consulteu bases)
En cas de pluja es farà al local Arbosense

Per a infants i adults. Inscripcions al mateix lloc del concurs. Places limitades 

A 2/4 de 7 de la tarda, al parc de Santa Llúcia, IV CONCURS DE BITLLES CATALANES

A 2/4 de 8 del vespre, a la pista del poliesportiu, BALL amb l’Orquestra Maravella

A les 11 de la nit, a la pista del poliesportiu, CONCERT I BALL amb l’Orquestra Maravella

De les 11 del matí a la 1 del migdia, i de les 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a la rambla Gener i a la Plaça Catalunya

CHUSA PARKS I EL TREN TURÍSTIC Inflables per a infants de totes les edats

A 2/4 d’1 del migdia, a la Casa de Cultura,

lliurament de premis del XI CONCURS INFANTIL DE PINTURA
A les 6 de la tarda, als jardins de l’Associació de la Llar de Jubilats de l’Arboç, al carrer de l’Hospital, 54,

CAMPIONAT DE PETANCA PER A JUBILATS 
En finalitzar, repartiment de premis  cedits per l’Ajuntament 

A les 7 de la tarda, a la plaça de la Puntaire, FESTA DE L’ESCUMA DE COLORS

A les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, CONCERT DE JAZZ ACÚSTIC amb el grup GUMBO JAZZ BAND

Casa de Cultura Can Rossell i Escola de Puntaires
Horaris de totes les exposicions:
Divendres 26: de 19 a 20.30 h
Dissabte 27: de 12 a 14 i de 19 a 21 h
Diumenge 28: d’11 a 14 i de 19 a 21 h
Dilluns 29: de 12 a 14 h
Dimarts 30: de 12 a 14 h
Dimecres 31: de 12 a 14 h

Tots els espectacles són gratuïts

Recorreguts de les cercaviles i la processó
Per evitar desperfectes en els vehicles, es prohibeix aparcar els dies que s’indiquen tot seguit en els carrer següents:

Cercavila del dissabte 27
a 2/4 de 6 de la tarda: C/Major, Av. Mn. Cinto Verdaguer, C/ de Francesc Macià, C/ de Rafael de Casanova, rambla Gener, C/ de la Muralla,
C/ de la Palma, C/ Jussà, C/ Abat Escarré i C/ Major.

Matinades del diumenge 28
a partir de les 8 del matí: C/ Major, rambla Gener, C/ dels Horts, C/ de l’Hospital, rambla Gener, C/ de la Muralla, C/ de la Roca, C/ Jardí,
C/ de l’Aigua, C/ de la Muralla i C/ de la Palma.
El Ball de Diables de l’Arboç passarà pels carrers indicats, però la resta de colles podrà variar el recurregut.

Cercavila i processó del diumenge 28
a les 7 de la tarda: C/ Major, rambla Gener, C/ dels Horts, Av. de Sant Jordi, C/ de l’Hospital, rambla Gener, C/ de la Muralla, C/ de la Roca,
C/ Jardí, C/ del Migdia, C/ de la Muralla, Av. Mn. Cinto Verdaguer i C/ Major.

Cercavila infantil del dilluns 29
a les 12 del migdia: rambla Gener i C/ Major.

Cercavila infantil del dilluns 29
a les 7 de la tarda: C/ Major, rambla Gener, C/ de la Muralla, Av. Mn. Cinto Verdaguer i C/ Major.
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 per l’ l’Esbart Sant Julià de l’Arboç

dissabte 27

tocades a mà, per part dels Campaners de l’Arboç

A les 12 del migdia,

TOC FESTIU DE CAMPANES
A 1/4 de 2 del migdia, a la rambla Gener,

ESTREPITOSA TRACA
dissenyada per la Pirotècnia Igual

A 2/4 de 2 del migdia, al parc de Santa Llúcia,

CONCERT VERMUT
a càrrec dels alumnes i amics de l’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès, de l’Arboç

A 2/4 de 6 de la tarda, pels carrers de la vila,

CERCAVILA

A les 6 de la tarda, a l’església parroquial,

MISSA VESPERTINA
A les 7 de la tarda, a l’església parroquial,

les autoritats, acompanyades del seguici popular i tradicional, assisteixen a 

amb el nostre folklore: Ball de Diables, Drac Badalot, grup de trabucaires Guineus, Ball de Bastons,
Nans, Capgrossos, Gegantons, Gegants, Garot, Ball de Cercolets, Ball de Gitanes, Ball de Pastorets,
Minyons de l’Arboç, amb l’acompanyament musical

COMPLETES
En el moment que les autoritats entren al sagrat, totes les entitats faran actuació conjunta. En acabar les
COMPLETES I ELS GOIGS DE SANT JULIÀ, escenificació del BALL PARLAT DE SANT JULIÀ,

Elenc Artístic Arbocenc i

A continuació, a la plaça de la Vila,

EXHIBICIÓ FOLKLÒRICA del seguici popular i tradicional amb l’estrena del Ball de Gegantons de

A les 12 de la nit, al sector Mestral (entre l’institut i el camp de futbol antic)

CASTELL DE FOCS dissenyat per la Pirotècnia Igual

A 2/4 d’1 de la nit, a la pista del poliesportiu,

BALL amb l’Orquestra Selvatana i, en acabar, la Macro Disco Làser Show

A  la 1 de la nit, al camp de futbol,

NIT DE ROCK amb els grups Skatacrak, La Gossa Sorda i Lilith
I en acabar EMPALMADA amb La Xaranga La Gresca

l’Arboç, i actuació castellera

diumenge 28
A partir de les 8 del matí, pels carrers de la vila, 

MATINADES 
amb els grups locals Ball de Diables, grup de trabucaires Guineus de l’Arboç, Ball de Bastons,

A les 9 del matí, a la capella de la Residència Hospital Sant Antoni Abat,

A 1/4 d’11 del matí, el seguici popular i tradicional acompanyarà les autoritats a l’església parroquial per
assistir a la missa solemne en honor de Sant Julià. En el moment que les autoritats entren al sagrat, el seguici farà
una actuació conjunta

MISSA PRIMERA

A 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial,

MISSA SOLEMNE en honor de Sant Julià, patró de la vila
A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça de la Vila,

EXHIBICIÓ FOLKLÒRICA
del seguici popular i tradicional de la vila: Drac Badalot, Ball de Bastons, Ball de Cercolets, Ball de Gitanes, 
Nans, Capgrossos,Gegantons, Gegants, Garot, Ball de Pastorets, grup de trabucaires Guineus,
amb l’acompanyament musical, i Ball de Diables, que recitaran els típics VERSOTS SATÍRICS
A la 1 del migdia, a la plaça de la Vila,

EXHIBICIÓ CASTELLERA 
amb la Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de Vilafranca i 
els Minyons de l’Arboç

CERCAVILA I PROCESSÓ DE SANT JULIÀ 
acompanyada per les autoritats i amb la participació dels següents grups folklòrics: Ball de Diables de l’Arboç,
Drac Badalot, grup de trabucaires Guineus de l’Arboç, Nans, Capgrossos, Gegantons, Gegants de l’Arboç,
Ball de Bastons de l’Arboç, Garot de l’Arboç, Ball de Cercolets de l’Arboç, Ball de Gitanes de l’Arboç, Ball
de Pastorets de l’Arboç, Minyons de l’Arboç, amb l’acompanyament musical i la participació de l’Agrupació
Musical de l’Emburgada (el Perelló)

A 3/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Vila,

A les 7 de la tarda, pels carrers de la vila,

EXHIBICIÓ COMMEMORATIVA DE LA PRIMERA ACTUACIÓ DE L’ESBART SANT JULIÀ
fa justament 50 anys, amb la mostra d’un dels balls que es va fer aquell dia interpretat per alguns dels
dansaires d’aquella època
 

A l’arribada del patró Sant Julià a l’església parroquial,

ENCESA DE LA FAÇANA i actuació conjunta de tot el seguici popular i tradicional,
i, tot seguit, CANT DELS GOIGS
A continuació, a la plaça de la Vila,

ACTUACIÓ DE TOT EL SEGUICI POPULAR I TRADICIONAL participants en la Processó de Sant Julià
Seguidament, representació de L’auto sacramental del Ball Diables de l’Arboç
Finalment,  LA CARRETILLADA PEL BALL DE DIABLES DE L’ARBOÇ
A 2/4 d’1 de la nit, a la pista del poliesportiu, 

BALL amb l’Orquestra Juniors

grup de grallers i el grup de l’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès

infantil, Nans, Gegantons Gumersind i Teresina, Garotet i el cos infantil de l’Esbart Sant Julià, amb
l’acompanyament musical

amb la participació dels grups locals: Ball de Bastons infantil, Ball de Diables 
infantil, Nans, Gegantons Gumersind i Teresina, Garotet i el cos infantil de l’Esbart Sant Julià, amb
l’acompanyament musical

Arriba el quart diumenge d'agost, i l'Arboç s'omple de goig i de festa

Aquesta serà una Festa Major molt especial per a mi, donat que és la primera que viuré com a alcalde, i espero estar a 
l'altura. És per a mi un honor haver rebut la confiança de tots vosaltres i saber que junts anirem encaminant un projecte 
de futur sòlid. Tot l'equip de govern us volem donar les gràcies i esperem que gaudiu dels actes preparats en aquest 
programa.

La Festa Major de l'Arboç és una de les més típiques i tradicionals de Catalunya. Cada any rebem la visita de moltes 
persones que vénen a gaudir dels actes de la nostra Festa Major i, com no, de la companyia de tots els arbocencs i 
arbocenques. Aquest any no serà diferent, donat que el programa que teniu a les vostres mans està pensat per a tots: per 
a la mainada, els joves, els no tan joves i els grans. Els d'aquí i els d'allà podreu passar uns dies agradables i divertits.
 
Comença l'agenda amb el pregó, enguany a càrrec de l’Andreu Suriol, una de les personalitats més emblemàtiques de 
la nostra vila. Compta amb un currículum d'excel·lència, essent fundador de l’Associació de Farmacèutics Empresaris de 
Tarragona i de la Federació Catalana d’Associacions de Farmacèutics. A més, va rebre la medalla Josep Trueta al mèrit 
sanitari, atorgada per la Generalitat de Catalunya.

També voldria dedicar unes línies a l'Esbart Sant Julià. Enguany celebra el seu 50è aniversari. Des de l'Ajuntament li hem 
volgut oferir un petit homenatge dedicant-li el programa de Festa Major. A tots els que formeu l'Esbart: moltes felicitats! 
Vull fer també una menció especial a la Penya Ciclista de l'Arboç, que aquest any celebra el seu 25è aniversari, i desitjar-li 
una llarga trajectòria.

I ara un missatge per a tots els joves: enguany torna l’empalmada després del rock a la Festa Major de l'Arboç! Us 
convido a gaudir de la nit arbocenca. 

I el que també torna a l'agenda és el tradicional castell de focs. Un any més, les llums de colors i els trons il·luminaran la 
nit del dissabte. Com sempre, famílies, grups d'amics i amigues, grans i petits, es podran reunir per gaudir de la pirotèc-
nia i cridar “a l'agost és Festa Major a l'Arboç”.
 
Tot i així, alguns actes s'han reduït pel pressupost. La situació econòmica actual, el deute del municipi i la necessitat 
immediata d'alleugerir la despesa de l'Ajuntament ha provocat que el programa de la festa s'adapti a uns criteris 
d'austeritat evidents. Però això no vol dir que la festa sigui pitjor; al contrari, volem que aprofiteu al màxim els dies de festa 
i ompliu els carrers de vida.
Molt bona Festa Major a tothom!


