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En temps com els que estem vivint, cal cercar estímuls per esforçar-nos i treballar amb creativitat. I és precisament 
el que estem fent per assolir els objectius que perseguim: dotar l’Arboç de les condicions que necessita per al seu 
progrés, i assolir unes prestacions públiques que millorin la qualitat de vida de tota la ciutadania. Per això, treballem 
d’acord amb el guió del nostre programa de gestió encetat ara fa set anys. 

A tall d’exemple, tenim una excel·lent oportunitat per a la millora urbana de l’Arboç, gràcies al projecte de la Llei 
de barris que s’executarà els propers anys, o la construcció de la nova Residència i Centre de Dia per a la Gent 
Gran, d’àmbit supramunicipal.

Treballem per gestionar i mantenir vigents tots i cadascun dels projectes que teníem previstos per assolir les bases 
que facilitin al conjunt de la societat arbocenca opcions reals de progrés: perquè qui no té feina en pugui trobar 
aviat; perquè les prestacions públiques continuïn millorant, i perquè el nostre entorn urbà sigui millor.

Els sacrificis també són presents, com podreu observar, en el programa d’actes de la Festa Major que teniu a les 
mans, ja que és més auster que el d’altres edicions. I com que amb aquesta situació no n’hi ha per “tirar coets...”, 
aquest any hem decidit renunciar al castell de focs, i també s’ha considerat oportú prescindir d’altres activitats.

Això no obstant, es manté l’esperit festiu i de cultura popular i tradicional que ens caracteritza com a societat, 
tal com va reconèixer formalment la Generalitat l’any 2009 en declarar la Festa Major de l’Arboç festa patrimonial 
d’interès nacional i la va inscriure en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya, alhora que va declarar també la 
condició d’elements festius patrimonials d’interès nacional el Ball de Diables i la Carretillada, el Ball de Bastons, els 
Gegants i l’Exhibició Castellera.

Enguany també tenim un exhaustiu protocol dels actes, en el qual han treballat les entitats folklòriques i tradicionals 
de la vila sota la coordinació d’en Jordi Bertran, filòleg i gestor cultural, que a més, per desig de les entitats parti-
cipants en aquest protocol, ha estat designat pregoner de la Festa Major.

Amb menys diners, però amb més creativitat, celebrarem la Festa Major a l’altura que us mereixeu, per les difi-
cultats que molts i moltes de vosaltres esteu passant i els sacrificis que esteu fent, per l’esforç i la implicació de 
les entitats i associacions locals, les de sempre, perquè la Festa Major de l’Arboç sigui de les més importants de 
Catalunya, gràcies a l’esperit que ha forjat, en el decurs dels anys, el teixit cultural i tradicional i cultura popular que 
ens caracteritza.

Us desitjo una bona Festa Major i us engresco perquè hi participeu i en gaudiu tant com pugueu, perquè el que és 
clar és que ens en sortirem, tal com hem fet sempre. Que ningú no en tingui cap dubte.

Molt bona Festa Major a tothom.

L’Arboç, agost de 2010
Carles Ribé i Solé   Alcalde de l’Arboç pòrtic



programa



A les 7 de la tarda, a l’Auditori Municipal,

Pregó 
de la Festa Major, a càrrec del senyor Jordi Bertran i Luengo, gerent de la Fira Mediterrània de Manresa i director 
artístic del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, de Vilanova i la Geltrú

I tot seguit,
Inauguració de totes les exposicions

A la Casa de Cultura Can Rossell,

A l’entrada: Exposició de pintura i escultura “2012”, de David Machuca Bonilla

A l’Auditori: 

Per primera vegada exposició de pintures de l’arbocenc  Francesc Ràfols i Pros

Al 1r pis:

Jornada de portes obertes del taller de pintura i dibuix de Joan Tuset i Suau,
i exposició de pintures dels alumnes

Exposició de pintures de Joan Tuset i Suau, “Obres de 1970 al 2010”

A l’Escola de Puntaires,
Exposició de ceràmica dels alumnes del taller-escola Mardefang: “Façanes”

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

Música electrònica trance
a càrrec del col·lectiu 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 Sant Martí de Barcelona i l’Esbart Sant Julià de l’Arboç
i la participació especial de la Coral Ressò

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

Concert
amb l’actuació dels grups musicals Els Amics de les Arts, Skatacrak i Pdcat
(grup format per sis discjcòqueis catalans)

divendres 20



dissabte 21

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
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, i l’acompanyament musical

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 
Completes
En el moment que les autoritats entren al sagrat, totes les entitats faran actuació conjunta. I en acabar escenificació 
del Ball parlat de Sant Julià, per l’Elenc Artístic Arbocenc i l’Esbart Sant Julià de l’Arboç

A continuació, a la plaça de la Vila,

Exhibició folklòrica
del seguici popular i tradicional i actuació castellera

a les 12 de la nit, a la plaça de la Vila,

Ballada de sardanes
amb la Cobla Ciutat de Terrassa

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

Ball
amb l’Orquestra Musicalia i, en acabar, empalmada amb la Macro-mini Disco Làser Show

A 2/4 d’1 de la nit, al camp de futbol,

Empalmada de rock
amb els grups Kafres, Sabotatge, Muyayo Rif i Wild Shout
(guanyadors del concurs de música de l’Arboç Promosona 2009) 



diumenge 22

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

Matinades 
amb els grups locals Ball de Diables, grup de trabucaires Guineus, Ball de Bastons, grup de grallers i el grup 
de l’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès 

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

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 Gitanes, Nans, Capgrossos, 
Gegantons, Gegants, Garot, Ball de Pastorets, grup de trabucaires Guineus, i 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, Colla Jove Xiquets de Tarragona i els 
Minyons de l’Arboç

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

Cercavila i Processó de Sant Julià 
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 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 del seguici popular i tradicional
amb participants en la Processó de Sant Julià i estrena del Ball de Nans i Capgrossos de l’Arboç

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 Maravella i empalmada amb La Banda del Drac



dilluns 23

Festa Major dels petits

A partir de les 10 del matí, al poliesportiu, 

Bàsquet  3x3 
Inscripcions a la Casa de Cultura del 16 al 20 d’agost

De les 11 del matí a la 1 del migdia i de les 5 a les 8 del vespre, al parc de Santa Llúcia,

Gesti park
amb diverses atraccions. Per a infants de totes les edats

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

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

Cercavila infantil
amb la participació dels grups locals: Ball de Bastons infantil, Ball de Diables infantil, Nans, Gegantons 
Gumersind i Teresina i el cos infantil de l’Esbart Sant Julià, amb l’acompanyament musical
En acabar a la plaça de la Vila

exhibició folklòrica

A 2/4 de 8 de la tarda, a l’església parroquial,

Concert de música clàssica 
amb els Solistes de la Filharmonia de Cambra de Barcelona

A 2/4 d’11 de la nit, a la pista del poliesportiu,

Espectacle  de varietats
amb l’espectacle de dansa del ballet de Rússia Talaka i  l’actuació estel·lar del Mag Lari
S’obriran les portes del recinte a les 10 de la nit



dimarts 24

De les 11 del matí a les 2 del migdia, al carrer Major,

Jocs tradicionals de gran format
cedits per Jove Baix Penedès, i el
Futbolí humà
Inflables on els mateixos participants són els jugadors del futbolí

A les 12 del migida, al parc de Santa Llúcia, plaça de la Figuera

Taller x tunejar
Renova el teu vell teclat amb resultats espectaculars
Per a joves a partir de 12 anys 
Inscripcions a la Casa de Cultura, fins al dia 20 d’agost. Places limitades.
En cas de pluja es farà al local Arbosense 

De les 12 del matí a l’1 del migdia,

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

Ballada de sardanes
amb la Cobla Ciutat de Girona

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

Cronoescalada ciclista

A les 5 de la tarda, a la rambla Gener

10a Edició del Concurs l’entrepà amb gràcia
Per celebrar el desè aniversari, el concurs s’amenitzarà amb una activitat de globoflèxia pels més joves i una
mostra de diferents danses del món
I, en acabar, lliurament dels premis
Inscripcions a la Casa de Cultura del 16 al 20 d’agost (consulteu bases)
En cas de pluja es farà al local Arbosense

A 2/4 de 7 de la tarda, al parc de Santa Llúcia,

II Concurs de bitlles catalanes
Per a infants i adults. Inscripcions al mateix lloc del concurs. Places limitades
 
A 2/4 de 8 del vespre, a la pista del poliesportiu,

Ball 
amb l’Orquestra Selvatana

A les 11 de la nit, a la pista del poliesportiu,

Concert i ball
amb l’Orquestra Selvatana



dimecres 25

De les 11 del matí a les 1 del migdia, i de les 5 a les 8 del vespre, a la rambla Gener,

Chusa parks i el tren turístic
Inflables per a infants de totes les edats

A 2/4 d’1 de la tarda, a la Casa de Cultura,
lliurament de premis del 
Xè 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,

Espectacle de dansa i música ètnica

A les 10 de la nit, a la plaça de la Vila,

Concert de jazz 
amb el grup Farràs- Romaní Hot Jazz Cats, amb Big Mama



A la Casa de Cultura Can Rossell,

A l’entrada: Exposició de pintura i escultura “2012”, de David Machuca Bonilla

A l’Auditori: 

Per primera vegada exposició de pintures de l’arbocenc, Francesc Ràfols i Pros

Al 1r pis:

Jornada de portes obertes del taller de pintura i dibuix de Joan Tuset i Suau,
i exposició de pintures dels alumnes

Exposició de pintures de Joan Tuset i Suau, “Obres de 1970 al 2010”

A l’Escola de Puntaires,
Exposició de ceràmica dels alumnes del taller-escola Mardefang Façanes

Casa de Cultura Can Rossell i Escola de Puntaires
Horaris de totes les exposicions:
Divendres 20: de 20 a 21 h
Dissabte 21: de 12 a 14 i de 19 a 21 h
Diumenge 22: d’11 a 14 i de 19 a 21 h
Dilluns 23: de 12 a 14 h
Dimarts 24: de 12 a 14 h
Dimecres 25: de 12 a 14 h exposicions



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 21
a 2/4 de 6 de la tarda:
C/ Major, Av. Mn, Cinto Verdaguer, C/ 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 22
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/ del Jardí, 
C/ de l’Aigua, C/ de la Muralla i C/ de la Palma

Cercavila del diumenge 22
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/ del Jardí, C/ del Migdia, C/ de la Muralla i Av. Mn. Cinto Verdaguer

Cercavila infantil del dilluns 23
a les 12 del migdia:
Rambla Gener i C/ Major

Cercavila infantil del dilluns 23
a les 6 de la tarda:
C/ Major, rambla Gener, C/ de la Muralla i Av. Mn. Cinto Verdaguer

Disseny gràfic: Joan Cruanyes i Ràfols

Muntatge: Enric Morera i Borrell

Fotografies: Joan Simó i Cruanyes, Joan Cruanyes i Ràfols i Mar Ferrando i Pérez

Impressió: Gràfiques Llopart. D.L.: B-28.608-2010 notes
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