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PÒRTIC    

Un dels escrits que faig cada any amb més il·lusió és aquest que teniu a les vostres 
mans.

Primer,Primer, perquè us puc felicitar la Festa Major i desitjar que gaudiu en aquestes dates 
acompanyats de totes les persones que estimeu. I segon, perquè aquest programa 
d’actes és una mostra de la feina feta, fruit de l’esforç i la col·laboració del gran teixit   
associatiu cultural del municipi, el qual esdevé un clar i únic exponent del folklore         
tradicional i popular que tant estimem. En aquest sentit, vull donar les gràcies a totes les 
entitats que contribueixen a dinamitzar i mantenir vives les nostres tradicions! 

ElEl programa d’actes d’enguany compta amb múltiples propostes per a totes les edats, 
tant  les activitats més típiques i tradicionals com algunes de més innovadores, entre les 
quals, de ben segur, tothom hi trobarà el seu espai. Us animo a què us deixeu seduir, 
en un clima de germanor i civisme, pel goig i l’alegria que correran pels nostres carrers 
i places. 

EnEn aquesta edició, la Festa Major de l’Arboç vol rendir un merescut homenatge a l’Elenc 
Artístic Arbocenc, entitat centenària i, recentment, guardonada amb la Creu de Sant 
Jordi. Creada l’any 1916, l’entitat compta amb cent anys de trajectòria dedicada al 
teatre, potenciant la nostra cultura i la nostra llengua, i portant arreu de Catalunya el 
nom de l’Arboç. És també gràcies al seu treball que l’any 2004 la Festa Major de l’Arboç 
va recuperar el Ball Parlat de Sant Julià. Per tot això, enguany, l’Elenc Artístic Arbocenc 
és l’encarregat de pronunciar el pregó i de donar el tret de sortida a la Festa Major. 

AprofitoAprofito també per felicitar els Minyons de l’Arboç en el 15è aniversari de la seva       
represa. Alhora, trasllado el meu agraïment més sincer a totes aquelles persones i      
entitats que, amb el seu esforç i dedicació, contribueixen a conservar i perpetuar les 
nostres tradicions i fan possible que la nostra Festa Major, any rere any, sigui una de les 
més típiques de Catalunya i ostenti la més elevada qualificació oficial que una festa pot 
tenir: Festa Patrimonial d’Interès Nacional. A tots i totes, moltes gràcies!

ComCom sempre, vull dedicar un especial recordatori a tots els arbocencs i arbocenques 
que gaudien de la nostra Festa Major i que ja no es troben entre nosaltres. Els tenim 
presents en aquestes dates tan assenyalades.

Només em resta, doncs, animar-vos a participar i gaudir de la nostra gran Festa Major!

Bona Festa Major!





PROGRAMA



DIVENDRES 25    

A les 7 de la tarda,
INAUGURACIÓ DE TOTES LES EXPOSICIONS
Amb l’acompanyament musical dels alumnes i del professorat de 
l’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès de l’Arboç.

A la Casa de Cultura Can Rossell,
    A l’entrada: exposició fotogràfica del 30è aniversari de la Coral    
  Ressò.

  A l’Auditori: exposició d’escultures «Inquietuds en Metall», 
  a càrrec de l’arbocenc José Miguel Resina. Mostra de la peça 
  «Lluitadora de la vida» donada a GINESTA per col·laborar amb   
  l’entitat.

  Al 1r pis:
    Entrada i aula d’art: jornada de portes obertes del taller de pintura  
  i dibuix de Joan Tuset, amb l’exposició de pintures dels seus    
  alumnes.         

  Sala B: exposició de  pintura «Marinas», de l’arbocenc Paco Palomino.

A l’Escola de Puntaires: exposició de Marqueteria figurativa, 
a càrrec de l’arbocenc Josep Roquer.

Al local del carrer Major 33,
Exposició  de pintures en acrílic del món casteller Exposició  de pintures en acrílic del món casteller «Tocar el cel», 
a càrrec de  Menno Dijkhuis, artista i casteller dels Minyons de l’Arboç, 
en motiu del 15è aniversari de la represa dels Minyons.

Al 1r Pis de Can Freixas, del 21 d’agost al 30 de setembre de 2017.
Exposició del Club Esportiu l’Arboç i les rutes del seu terme municipal.

 



A 1/4 de 9 del vespre, a la plaça de la Vila,
PREGÓ 
de la Festa Major, a càrrec de l’Elenc Artístic Arbocenc, 
recentment guardonat amb la Creu de Sant Jordi, pel seu 100è 
aniversari.

A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de la Puntaire,
SOPAR FRED A PEU DRET DE FESTA MAJORSOPAR FRED A PEU DRET DE FESTA MAJOR
Preu: 4,5 € (coca enramada).
Preu infant: 2,5 € (entrepà).

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila,
NIT DE DANSA
amb un recull de danses de l’Esbart Sant Julià i l’espectacle SOLS 
amb Jordi Rubio i Carles Belda.

A les 12 de la nit, a l’aparcament del camp de futbol antic,A les 12 de la nit, a l’aparcament del camp de futbol antic,
11a EDICIÓ DE FM ELECTRÒNICA DE L’ARBOÇ
Amb dos escenaris: Zona Psytrance i Zona Techno/Hardtechno, 
a càrrec de Dropland Recordings, Loka Munia, i els millors DJ’s 
locals. 

A 2/4 d’1 de la nit, a la plaça de la Puntaire,
CONCERT JOVE
AmbAmb l’actuació de TRAST (mestissatge pop-rock), SEGUIREM (tribut 
Obrint Pas) i Dj’s locals Migthy Ducks (música festiva).



DISSABTE 26
A les 9 del matí, 
CAMINADA DE FESTA MAJOR PER LES RUTES DE L’ARBOÇ, 
a càrrec del Club Esportiu l’Arboç.

A les 12 del migdia,
TOC FESTIU DE CAMPANES 
tocadestocades a mà. Coincidint amb el repic, els campaners de l’Arboç 
desplegaran, des del campanar i de cara a la Badalota, una senyera 
de 30 metres de llargada.

A 1/4 de 2 del migdia, a la rambla Gener,
ESTREPITOSA TRACA

A 2/4 de 2 del migdia, al parc de Santa Llúcia,
CONCERT VERMUT
aa càrrec dels alumnes i del professorat de l’Escola Municipal de 
Música Tradicional del Penedès de l’Arboç.

A 2/4 de 3 del migdia, al parc de Santa Llúcia,
ARROSSADA POPULAR a peu dret i per emportar
Preu: 4,50 €. Venda anticipada a la Casa de Cultura fins el dia 25 
d’agost, al matí.
Preu: 5,00 €. Venda el mateix dia.

A les 5 de la tarda, a l’església parroquial, A les 5 de la tarda, a l’església parroquial, 
MISSA DE VIGÍLIA



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 i Minyons de l’Arboç.

A les 7 de la tarda, a l’església parroquial, A les 7 de la tarda, a l’església parroquial, 
les autoritats, acompanyades del seguici popular i tradicional,    
assisteixen a 
COMPLETES
En el moment en què les autoritats entrin al sagrat, totes les entitats 
faran una actuació conjunta.
En acabar les En acabar les COMPLETES i ELS GOIGS DE SANT JULIÀ,     
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 de l’Arboç.

I a continuació, 
EXHIBICIÓ CASTELLERAEXHIBICIÓ CASTELLERA amb els Xiquets del Serrallo i els   
Minyons de l’Arboç.

A les 12 de la nit, al sector Mestral 
(entre l’institut i el camp de futbol antic),
CASTELL DE FOCS
dissenyat per Pirotecnia Tomás.

A 2/4 d’1 de la nit, a la pista del poliesportiu,
BALLBALL amb el grup musical ÉPOKA MÁGIKA.
Tot seguit, MACRO DISCO LÁSER SHOW.

A la 1 de la nit, al camp de futbol antic, 
PORTO BELLO (festiva), ITACA BAND (mestissatge) 
i DJ CEBA (festiva).
Final de festa amb PETAFORT PERCUSSIÓ.



DIUMENGE 27    

A partir de les 8 del matí, pels carrers de la vila, 
MATINADES 
amb els grups locals Ball de Diables, Drac Badalot, Grup de   
Trabucaires Guineus, Ball de Bastons, Grup de grallers i el Grup 
de l’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès.

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

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: Ball de Diables, Drac  
Badalot, Grup de Trabucaires Guineus, Ball de Bastons, Nans, 
Capgrossos, Gegantons, Gegants, Gegants Centenaris,     
Gegants de cal Fiol, Garot, Ball de Cercolets, Ball de Gitanes, 
Ball de Pastorets i Minyons de l’Arboç.

En acabar, el Ball de Diables recitarà els típics En acabar, el Ball de Diables recitarà els típics 
VERSOTS SATÍRICS.

A la 1 del migdia, a la plaça de la Vila,
EXHIBICIÓ CASTELLERA 
amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels    
Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Minyons de 
l’Arboç.



A les 7 de la tarda, pels carrers de la vila,
CERCAVILA I PROCESSÓ DE SANT JULIÀCERCAVILA I PROCESSÓ DE SANT JULIÀ acompanyada per les 
autoritats i amb la participació dels següents grups folklòrics locals: 
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, i la participació de l’Agrupació Musical de l’Emburgada 
(el Perelló).  

A l’arribada del patró Sant Julià a l’església parroquial, 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 
participant en la Processó de Sant Julià.participant en la Processó de Sant Julià.

Seguidament, representació de 
L’AUTO SACRAMENTAL
del Ball de Diables de l’Arboç.

Finalment,  
LA CARRETILLADA 
a càrrec del Ball de Diables de l’Arboç.

A la 1 de la nit, a la pista del poliesportiu,A la 1 de la nit, a la pista del poliesportiu,
BALL
amb el grup de versions FREDDIE KROONER i
i tot seguit DJ G. LOPEZ.

 



DILLUNS 28
FESTA MAJOR DELS PETITS
A 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial,
MISSA en honor dels Copatrons Sant Justí, Sant Fortunat, Santa 
Càndida i Santa Victòria, i amb la veneració de les seves relíquies, i 
MISSA PELS DIFUNTS DE L’ANY.

A 2/4 de 12 del migdia, a la rambla Gener,A 2/4 de 12 del migdia, a la rambla Gener,
TRACA INFANTIL

i tot seguit
CERCAVILA INFANTIL
amb la participació dels grups locals: Ball de Diables infantil, Ball de 
Bastons infantil, Nans, Capgrossos, Gegantons Gumersind i   
Teresina, Garotet, Ball de Pastorets infantil i Minyons.

En acabar, a la plaça de la Vila,En acabar, a la plaça de la Vila,
EXHIBICIÓ FOLKLÒRICA

A ¼ de 2 del migdia, a la plaça de la Vila,
SARDANES 
amb la Cobla Contemporània.

A les 5 de la tarda, al parc de Santa Llúcia,
XXIII CAMPIONAT DE PETANCA JUBILATS
Obert als empadronats a l’Arboç o que siguin socis de Obert als empadronats a l’Arboç o que siguin socis de 
l’associació.
En finalitzar, lliurament de premis, cedits per l’Ajuntament.



A ¾ de 6 de la tarda, pels carrers de la vila,
CERCAVILA INFANTIL
amb la participació dels grups locals: Ball de Diables infantil, Ball de 
Bastons infantil, Nans, Capgrossos, Gegantons Gumersind i   
Teresina, Garotet, Ball de Pastorets infantil i Minyons.

En acabar, a la plaça de la Vila,
EXHIBICIÓ FOLKLÒRICAEXHIBICIÓ FOLKLÒRICA
per part de totes les entitats participants a la cercavila i el cos infantil 
de l’Esbart Sant Julià.

A 2/4 de 9 del vespre, a la pista del poliesportiu,
BALL DE TARDA
amb l’Orquestra NUEVA ETAPA.

A les 12 de la nit, a la pista del poliesportiu,
BALL DE NITBALL DE NIT
amb l’Orquestra NUEVA ETAPA.
I després de la mitja part, NUEVA ETAPA VERSIONS.

DIMARTS 29    

De las 9 del matí a l’1 del migdia, 
I TORNEIG INFANTIL DE PÀDEL FESTA MAJOR
categories infantil/cadet/ juvenil (1999-2005).
Mascuí, femení i mixt.Mascuí, femení i mixt.

De les 11 del matí a la 1 del migdia i de les 5 a les 8 de la tarda, al 
parc de Santa Llúcia,
DIVER PARKS
Parc infantil amb diverses atraccions.

A la 1 del migdia, a la plaça de la Vila,
BALLADA DE SARDANES 
amb la amb la Cobla Vents de Riella.

De les 4 de la tarda a les 9 de la nit, a l’aparcament de la plaça 
Antonio Machado,
BÀSQUET 3x3: categories mini (2006-2011), infantil-cadet (2002-
2005) i júnior-sènior (2001 i anteriors).
Inscripcions a l’adreça electrònica 
directortecnicbasquetarbocenc@gmail.com o a la Casa de Cultura 
fins el dia 25 d’agost. Places limitades.



De les 4 a les 6 de la tarda, al c. Major
(davant de la Casa de Cultura)
XVII CONCURS INFANTIL DE PINTURA 
Inscripcions a la Casa de Cultura, a les 11 del matí. 
Grups de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys.
  
A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça de la Badalota,A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça de la Badalota,
CRONOESCALADA CICLISTA

A les 5 de la tarda, 
I TORNEIG DE PÀDEL LOCAL FESTA MAJOR
categories masculí, femení i mixt. 

A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de la Vila,
VI TORNEIG DE PING-PONG per a infants i adults.
Inscripcions a la Casa de Cultura, a partir del dia 21 d’agost i fins a Inscripcions a la Casa de Cultura, a partir del dia 21 d’agost i fins a 
esgotar les places.
Preu d’inscripció: 3,5 €.

De 2/4 de 6 de la tarda a les 9 de la nit, a la plaça de la Puntaire,
JOCS TRADICIONALS, MINI GOLF i EL TRENET TURÍSTIC

A 2/4 de 7 de la tarda, al parc de Santa Llúcia,
XI CONCURS LOCAL DE BITLLES CATALANES
per a infants i adults. per a infants i adults. 
Inscripcions al mateix lloc del concurs. Places limitades.

A les 7 de la tarda, a l’església parroquial,
XXXII CONCERT  DE MÚSICA CLÀSSICA
a càrrec del Quartet Teixidor.



A 2/4 de 9 del vespre, a la pista del poliesportiu,
BALL DE TARDA
amb l’Orquestra MARAVELLA.

A les 12 de la nit, a la pista del poliesportiu,
CONCERT i BALL DE NIT
amb l’Orquestra MARAVELLA.

DIMECRES 30DIMECRES 30  

De les 9 del matí a l’1 del migdia, a la rambla del Ball de Bastons, 
III TORNEIG DE FUTBOL AL CARRER 3x3: categories prebenjamí 
(2010-2011), benjamí (2008-2009), aleví (2006-2007)
Inscripcions a l’adreça electrònica contacto@cfbasearboc.com o a la 
Casa de Cultura, fins el dia 25 d’agost. Places limitades.

De les 11 del matí fins les 5 de la tarda, a la baixada Bonsoms, 
SUPERFESTIVAL D’AIGUA AL CARRER.SUPERFESTIVAL D’AIGUA AL CARRER. 
Tobogan de 75 m de recorregut
Per a adults i infants. Cal portar flotador o matalàs inflable.

A partir de les 10 del matí, al local Arbosense,
III TORNEIG DE BILLAR DE CARAMBOLES
Inscripcions a la Casa de Cultura, a partir del dia 21 d’agost i fins a 
esgotar les places.
Preu d’inscripció: 5 €.Preu d’inscripció: 5 €.

De les 5 de la tarda a les 9 de la nit, a la rambla del Ball de Bastons, 
III TORNEIG DE FUTBOL AL CARRER 3x3: categories infantil 
(2004-2005), cadet (2002-2003 i juvenil (2001-2000-1999)
Inscripcions a l’adreça electrònica contacto@cfbasearboc.com o a la 
Casa de Cultura, fins el dia 25 d’agost. Places limitades.



A les 5 la tarda, a la plaça de la Puntaire,
FESTA DE L’ESCUMA DE COLORS
i lliurament de premis del 
XVII CONCURS INFANTIL DE PINTURA.

A  les 10 de la nit, al carrer del Nord 
(al costat de la rambla del Ball de Bastons),
CINEMA A LA FRESCACINEMA A LA FRESCA
amb la pel·ícula  VAIANA. Per a tots els públics.

A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de la Vila,
CONCERT DE JAZZ
a càrrec del grup CARIBBEAN  CENTER.

EXPOSICIONS  

Casa de Cultura Can Rossell, Escola de Puntaires, 
local carrer Major 33 i edifici Can Freixaslocal carrer Major 33 i edifici Can Freixas

Horaris de totes les exposicions:

Divendres 25: de 19 a 20:30 h.
Dissabte 26: d’11 a 14 i de 19 a 21h.
Diumenge 27: de 12 a 14 i de 19 a 21h.
Dilluns 28: de 12 a 14h.
Dimarts 29: de 12 a 14h.
Dimecres 30: de 12 a 14h.Dimecres 30: de 12 a 14h.



NOTES    

Tots els espectacles són gratuïts.

Concurs de fotografia a Instagram de la Festa Major 2017
Tothom que vulgui participar, pot consultar les bases del concurs a la pàgina web  
municipal (www.arbocenc.cat) o a la pàgina del facebook oficial de la Festa Major. 
(https://www.facebook.com/festamajorarboc).

Recorreguts de les cercaviles i la processóRecorreguts de les cercaviles i la processó
Per evitar desperfectes en els vehicles, es prohibeix aparcar els dies que s'indiquen 
tot seguit als carrers següents.
Així mateix, l’organització adverteix a les persones, sobretot a les que tinguin    
problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, que 
adoptin mesures de precaució en els actes en els quals participin els trabucaires, i fa 
extensiva aquesta recomanació als actes en què hi hagi traques, coets i pirotècnia.

CERCAVILA del dissabte 26, CERCAVILA del dissabte 26, 
a 2/4 de 6 de la tarda: carrer Major, avinguda de Mn. Cinto Verdaguer, carrer de Fran-
cesc Macià, carrer de Rafael de Casanova, rambla Gener, carrer de la Muralla, carrer 
de la Palma, carrer Jussà, carrer Abat Escarré i carrer Major.

MATINADES del diumenge 27, 
a partir de les 8 del matí: carrer Major, rambla Gener, carrer dels Horts, carrer de 
l’Hospital, rambla Gener, carrer de la Muralla, carrer de la Roca, carrer Jardí, carrer 
de l’Aigua, carrer de la Muralla i carrer de la Palma.
El Ball de Diables passarà pels carrers indicats, però la resta d’entitats podrà variar el 
recorregut.
ElEl grup de trabucaires Guineus passarà pels següents carrers: plaça del Pou, avingu-
da de l’Abat Josep Freixas, avinguda de Sant Jordi, carrer Andreu Suriol, avinguda 
del Penedès, plaça de Catalunya, carrer de Santa Llúcia, avinguda dels Herois de 
1808, carrer de l’Aigua, carrer de la Muralla, carrer de la Palma i carrer Major.

CERCAVILA I PROCESSÓ del diumenge 27, 
a les 7 de la tarda: carrer Major, rambla Gener, carrer dels Horts, avinguda de Sant 
Jordi, carrer de l’Hospital, rambla Gener, carrer de la Muralla, carrer de la Roca, 
carrer Jardí, carrer del Migdia, carrer de la Muralla, avinguda de Mn. Cinto Verdaguer 
i carrer Major.

CERCAVILES INFANTILS del dilluns 28, 
a 3/4 de 12 del migdia: rambla Gener i carrer Major.
AA 3/4 de 6 de la tarda: plaça de Catalunya, avinguda de Sant Jordi, carrer de 
l’Hospital, rambla Gener i carrer Major.
 



PIZZERIA
TOMIS

COL·LABORADORS    

Bon Area
Ebanistaria disseny Fontanillas
El cafè de la Rambla
Forn de Pa Roser
Gimnàs Taekwondo l'Arboç
Hotel Don PelayoHotel Don Pelayo
Instal·lacions Ricard Vidal
Jaime López Goicoechea, S.A.
Josep Figuerola. Arquitecte
Kvine estètica & benestar

PATROCINADORS    

    

Les Amèriques
Magnòlia La Perruqueria
Masia Papiol
Mobles Olivella, SL
Panesen
Papereria El RascletPapereria El Rasclet
Pastisseria La Confiança
Perruqueria Mar
Perruqueria Plana
Restaurant As d'Oros



GRANS PATROCINADORS

Alrohm hidroeléctrica 
de montajes SL

TRACA INFANTIL
Embotits Bundó

LA CARRETILLADA
ESTREPITOSA TRACA

EXHIBICIÓ CASTELLERA
Caravanning l’Arboç

CONCERT DE JAZZ

Condis
ORQUESTRA 
NUEVA ETAPA

Daviser
DIVER PARKS Elane

NIT DE DANSA

Gran Vida
COBLA VENTS DE RIELLA

La Caixa
CONCERT DE 

MÚSICA CLÀSSICA
La Mossegada

ORQUESTRA MARAVELLA

Minerals i Derivats SA
COBLA 

CONTEMPORÀNIA Olivella i Bonet
ENCESA DE LA FAÇANA

Omya Clariana
CINEMA A LA FRESCA

Saint Gobain
CASTELL DE FOCS

Sorea
TOBOGAN D’AIGUA 

AL CARRER

Vigrela, S.L.
FESTA DE L’ESCUMA

DE COLORS

Aceros para la construcción
CAMPESA

CONCERT JOVE



Disseny gràfic / Joaquim Sicart Bertran

E l  q u a r t  
d i u m e n g e 
d’agost és 
Festa Major 
a  l ’ A r b o ç


