


Joan Sans
Alcalde de l�Arboç

Després de les bones experiències i els èxits assolits 
a les darreres edicions de la Fira de Santa Llúcia, la 
Fira de la Punta al Coixí de Catalunya, per al Consis-
tori, és una satisfacció anunciar que enguany la 
nostra Fira tornarà a conquerir tots els racons de la 

vila. L�Arboç esdevindrà de nou un punt de referència arreu del 
Penedès, projectant la imatge d�un poble orgullós de les seves 
tradicions.
Enguany, comptem amb un motiu més per sentir-nos orgullosos 
de la nostra Fira: la Plantada i Exhibició de Puntaires celebra el 
seu XXè aniversari. Sens dubte, és una efemèride que ens omple 
d�alegria, ja que aquest és l�acte més significatiu i concorregut de 
la Fira de Santa Llúcia. 
El proper diumenge 14 de desembre, més de 1000 puntaires 
vingudes d�arreu celebraran aquest XXè aniversari a la plaça de 
la Badalota i pugnaran amb les seves puntes a la quarta edició del 
Concurs Nacional de Punta al Coixí de Catalunya. Un certamen 
que ha esdevingut, en només 4 edicions, un referent a nivell 
català i estatal. 
D�altra banda, un agraïment a tots els col·laboradors i entitats 
que participen a la Fira de Santa Llúcia.
Confiem que les empreses, les entitats i tots els arbocencs i arbo-
cenques continuïn fent seva aquesta fira. Animem, tant a vilatans 
com a visitants, a gaudir de les propostes que hem preparat i, 
alhora, a deixar-se seduir per una vila acollidora i dinàmica que 
us dóna la més càlida de les benvingudes.

Només resta desitjar-vos una molt bona Fira de Santa Llúcia i 
que passeu un Bon Nadal.

BONA FIRA
A TOTHOM



Alfons Ribas
Regidor de Turisme i Promoció Econòmica

L�Arboç és una vila plena d�optimisme, de sentiment 
i d�orgull. La identitat i els valors dels arbocencs i 
arbocenques es veuen reflectits a la nostra estimada 
Fira de Santa Llúcia, que ha esdevingut un aparador 
immillorable de la vila i un referent a Catalunya. 

La Fira de Santa Llúcia és un punt de trobada pels arbocencs i 
penedesencs, que sortim al carrer a sentir, escoltar, riure, menjar 
i compartir amb els nostres familiars i amics. L�eufòria omple la 
Plaça de la Vila, la Rambla, la Badalota i els carrers que formen 
l�epicentre arbocenc.
Des de l�Ajuntament, entenem que la Fira és una oportunitat i un 
revulsiu a nivell econòmic. Any rere any, des del Consistori, ens 
esforcem per ampliar els avantatges que la Fira genera a tots els 
nivells. Al llarg dels darrers anys, s�ha consolidat un model de 
Fira amb una clara vocació cap a l�exterior. N�és una bona mostra 
la reedició enguany del Menú de Santa Llúcia, segons el qual, 
diferents establiments de restauració del municipi ofereixen les 
seves propostes culinàries. O el Gran Sorteig de Santa Llúcia, 
amb un espectacular ventall de punta al coixí, obra de Mercè 
Ribas, com a primer premi.
La Fira de Santa Llúcia també està concebuda per satisfer els 
desitjos de totes les edats. Aquest any, trobareu un seguit 
d�activitats per gaudir en companyia de familiars i amics que, de 
ben segur, us agradaran.
Vull dedicar aquestes darreres paraules a agrair a totes aquelles 
entitats i persones que col·laboren desinteressadament en 
l�organització de la nostra Fira.  Sense vosaltres, no hauria estat 
possible.

Us desitjo molt bona Fira i molt Bones Festes.





PROGRAMA DE LA FIRA DE SANTA LLÚCIA

FIRA DE LA PUNTA AL COIXÍ DE CATALUNYA

A les 19 h 
INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS
A l�Escola de Puntaires
Exposició de treballs de les alumnes de l�Escola de Puntaires de l�Arboç

A la Casa de Cultura Cal Rossell

 A la botiga del Museu 
Exposició �La punta al coixí aplicada a la joieria�, a càrrec del Taller de Joieria 
i Plateria JJV Ventura

 A l�entrada i a l�Auditori Municipal  
Exposició documental i fotogràfica �El comerç de teixits a l�Arboç�, a càrrec de 
Josep Maria Arnan i Pere Simón. Comentaris a càrrec de Josep Maria Arnan

 Al 1r pis
Exposició �L�art en defensa del vi, la vinya i la terra�, a càrrec de Francesc Cabanach
Exposició de pintura �Estudiant els mestres�, a càrrec d�Eduard Jané

Al carrer Major, 37 
Tómbola de la Penya Barcelonista �Salvador Sadurní�

A les 19:45 h, a l�Auditori Municipal
CONFERÈNCIA �L�Arboç a la primera meitat del S. XIX�, a càrrec de Pere Simón

DESEMBRE
DIVENDRES
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PRIMERS

Fiocces farcit de pera amb
salsa de formatge

Amanida de formatge fresc
Rovellons a la brasa

SEGONS

Salmó al cava
Costelles de xai a la brasa

Confit d�ànec amb salsa de mango

POSTRES

Gelat de llimona
Mel i Mató

Maduixes amb nata

Pa, aigua i vi

PRIMERS
Canelons casolans

Entremesos de peix
Pèsols saltejats
Sopa de marisc

�Pochas� amb cloïsses

SEGONS
Entrecot a la brasa
Butifarra a la brasa
Pollastre a la brasa
Vedella de la brasa
Xurrasco a la brasa

Pop a la Giralda

POSTRES
Profiteroles amb xocolata

Púding
Flam amb nata

Gelat
Fruita

Pa i beguda

PRIMERS
Escudella barrejada 

Xató a l�estil de La Fonda 
Canelons gratinats amb beixamel de ceps i 

formatge parmesà 
Amanida tèbia de calamarsets, fruits secs i 

pernil ibèric 

SEGONS
Popets a la marinera de la iaia Modesta 
Manetes de porc rostides amb prunes i 

pinyons 
Llom de bacallà confitat sobre llit de 
verduretes gratinat amb all i oli suau 

Vedella rostida amb bolets de temporada

Postres a escollir

Vi del Penedès i minerals

PRPRPRIMIMIMERERERSSS

Fi fa it d mb
PRPRPRIMIMIMERERERSSS

Escudella barrejada 

laGiralda

laGiralda

18�

11�

17,50� 15�

PRIMERS

Remenat de bolets i alls tendres
Escudella catalana

Amanida de favetes de Navarra i 
gambes

SEGONS
Bacallà amb tomàquet fresc i alfàbrega

�Brazuelo� de porc a la brasa amb 
guarnició

Vedella cuita a 80º amb puré de carbassa

POSTRES

Crema de taronja muntada i 
cremada

Pa torrat, aigua, vi, copa de cava i cafè

SANTA LLÚCIA
MENÚS





GRAN SORTEIG
DE SANTA LLÚCIA

PREMI
1r

PREMI
2n

PREMI
3r

Magnífic ventall de punta
de coixí confeccionat i cedit

a la Fundació Museu de Puntes de
Coixí per Mercè Ribas i Boronat

Magnífica joia �Catalunya�
gentilesa del Taller de Joyería

i Plateria JJ Ventura

1 Espatlla gentilesa d�Embotits Bundó

TOTS ELS AGRACIATS TAMBÉ REBRAN UN PETIT LOT DE PRODUCTES
GENTILESA DE PASTISSERIA LA CONFIANÇA

Venda de butlletes a l�Oficina de Turisme i
al Punt d�Informació Juvenil (Major, 37)

Preu: 1�





DESEMBRE
DISSABTE
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INAUGURACIÓ DEL MERCAT D�ARTESANIA,
a càrrec de les autoritats locals 
Horari: d�11 a 14 h i de 17 a 21 h 
(pl. de la Vila, c. Major, Rambla, c. de l�Hospital i parc de Santa Llúcia)

Al carrer Major i Rambla
 Tallers Infantils de Nadal: maquillatge, ninots de neu i disfresses de  
 Nadal
 Demostracions d�oficis tradicionals
 Animació amb el grup Xarop de Canya: espectacles variats d�animació  
 al carrer (matí i tarda)
 Durant tota la jornada: caricatures en viu, a càrrec del Dibuixant del 
 Penedès

A les 11 h
al parc de Santa Llúcia
VIII CONCURS LOCAL DE BITLLES CATALANES DE LA FIRA DE 
SANTA LLÚCIA, per a infants i adults. Inscripcions al mateix lloc del 
concurs (places limitades)

A la 12 h
a la plaça de l�Església
CONTES INFANTILS D�AQUÍ I DEL MÉS ENLLÀ: 
L�avenc d�Ancosa, El pi de les pinyes d�or i El sabater de Torregrossa, a càrrec 
de L�Embruix.cat
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A les 17 h, a la plaça de la Vila  
RECOLLIDA DE XUMETS DEL GAROTET.
El Garotet recollirà els xumets dels nens i nenes de l�Arboç, a càrrec de 
l�Associació Cultural El Seguici

A les 18:00 h, al teatre El Centre
TEATRE JUVENIL DE VALLS: antics alumnes de l�Escola �La Candela� amb 
l�obra AMTÚ
Preu (donatiu destinat íntegrament a la Marató de TV3): 1,50 �

A les 20:00 h, a la Capella dels Dolors
CONCERT DE MÚSICA TRADICIONAL a càrrec dels Vinardells
10 ANYS DELS VINARDELLS, grallers del Penedès

A les 22:00 h, al local Arbosense
BALL amenitzat pel duo �Te para dos Ritmo Latino�
Gratuït





DESEMBRE
DIUMENGE
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MERCAT D�ARTESANIA
Horari: d�11 a 14 h i de 17 a 20:30 h
(pl. de la Vila, c. Major, Rambla, c. de l�Hospital i parc de Santa Llúcia) 
Parades de �productes puntaires� al carrer Rafael Casanoves i carrer Nord

Al carrer Major i Rambla
 Tallers Infantils de Nadal: maquillatge, espelmes nadalenques i
 decoració per a l�arbre de Nadal
 Demostracions d�oficis tradicionals
 Animació amb el grup Xarop de Canya: espectacles variats d�animació
 al carrer (matí i tarda)
 Durant tota la jornada: caricatures en viu, a càrrec del Dibuixant del 
 Penedès

A les 10 h, al carrer Rafael Casanoves i a la Plaça de la Badalota
ACOLLIDA DE LES PUNTAIRES A LA XX PLANTADA I EXHIBICIÓ 
DE PUNTAIRES DE CATALUNYA

A les 10:30 h, pels carrers de la vila
XVI TROBADA DE MÚSICA TRADICIONAL amb diversos grups, a càrrec 
de l�Associació Cultural El Seguici

A les 11 h, a la Rambla Gener
PLANTADA DE BESTIARI FESTIU (no de foc), a càrrec de l�Associació 
Cultural El Seguici

A les 12 h, a la plaça de la Vila
XV TROBADA DE BESTIARI FESTIU (no de foc). Cercavila des de la 
rambla Gener fins al carrer Major, a càrrec de l�Associació Cultural El Seguici

A les 12 h, a la plaça de la Vila
DEGUSTACIÓ POPULAR de coca enramada i cava
Tiquet: 3,00�
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A les 12:45 h, a l�escenari de la plaça de la Badalota
CELEBRACIÓ DEL SORTEIG DE SANTA LLÚCIA, extracció dels núme-
ros premiats

A les 13 h, a l�escenari de la plaça de la Badalota
LLIURAMENT DE PREMIS del IV Concurs Nacional de Punta al Coixí 
de Catalunya
Presentarà l�acte Josep Ribas. Lliurarà els premis Joan Sans, Alcalde de 
l�Arboç. El comissariat del concurs anirà a càrrec de Mercè Ribas. El jurat 
estarà format per Antònia Blanch, Antònia Llorens, Asunción Ovejas, Aïda 
Pou, Pepita Soler i Joan Tuset.
Els premis atorgats per a cada categoria del concurs consistiran en una joia de 
disseny exclusiu realitzada per la joiera arbocenca Xènia Rovira i un diploma 
commemoratiu.

A la 17 h, a la rambla Gener
CONTES INFANTILS D�AQUÍ I DEL MÉS ENLLÀ: 
L�avenc d�Ancosa, El pi de les pinyes d�or i El sabater de Torregrossa, a càrrec 
de L�Embruix.cat

A les 18 h, a la plaça de la vila
Animació amb MÚSICA TRADICIONAL i degustació de rom cremat, a 
càrrec de l�Associació Cultural el Seguici

A la 19 h, a la plaça de la vila
CONTES D�AQUÍ I DEL MÉS ENLLÀ: La filla del bosquerol i Santa Llúcia, 
la Bisbal, dotze dies per Nadal, a càrrec de L�Embruix.cat



HORARI DE LES EXPOSICIONS
Divendres 12: de les 19 a les 21 h

Dissabte 13: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h

Diumenge 14: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h

HORARI DEL MUSEU DE PUNTES AL COIXÍ
Divendres 12: tancat

Dissabte 13: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h

Diumenge 14: de les 11 a les 20 h

COL·LABORA

ORGANITZA
L�Ajuntament de l�Arboç es reserva el dret de fer 
les modificacions oportunes en aquest programa 

per tal de contribuir a millorar l�èxit de la fira
Autors de les fotografies: J. Auvi i S. Sedó

ORGANITZA
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