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Alcalde de l’Arboç

Alfons Ribas i Pérez
Regidor de Turisme i Promoció Econòmica

Grups militars de recreació històrica
El 210 aniversari de la Guerra del Francès tindrà en els grups de guerra, o grups 
militars de recreació històrica, una de les seves vessants més vistoses i lúdiques. Tots 
els grups estaran destacats en els seus campaments a la plaça de la Vila, i durant 
tota la jornada realitzaran diferents activitats i demostracions en interacció amb el 
públic assistent: desfi lades, salves d’honor, com era la vida al campament, instrucció, 
cartutxeria, concurs de tiradors, demostracions d’infanteria i artilleria.

Els grups militars que formaran part de la recreació i que podrem veure en acció 
durant el diumenge 10 de juny són els següents:

• 79th Cameron Highlanders (Ass.79th Cameron Highlanders)

• Mariners de la costa (Ass. Moià 1714)

• Milícies Urbanes de Tarragona, 1810 (Ass. Projecte Tarragona 1800)

• Voluntaris de Tarragona, 1802-1809 (Ass. Projecte Tarragona 1800)

• Reg. d’infanteria de línia núm. 2 francès (Ass. Girona 1809)

• Reg. d’infanteria de línia núm. 7 francès (Ass. Defensors de Girona)

A les 12.45 h i a les 18 h tots els grups participaran en la recreació d’un combat de la 
Guerra del Francès en què tothom podrà observar les diferents unitats militars abillades 
amb els seus uniformes i el seu armament. La recreació consistirà en una mostra de les 
tàctiques de combat i com es desenvolupaven aquests enfrontaments bèl·lics.

Grups civils de recreació històrica 
L’entitat Le temps du costume rousseillonais de Perpinyà i l’associació Nautilus de Barcelona 
aportaran al 210 aniversari de la Guerra del Francès personatges i fi gurants abillats 
amb les vestimentes i indumentàries pròpies d’inicis del segle XIX i ens transportaran 
a aquest moment històric de fa més de dos-cents anys.

Tots els pobles i les comunitats 
humanes esguarden en el seu 
imaginari col·lectiu els moments 
que han marcat d’una manera 
rellevant la seva història com a 
poble o col·lectivitat. L’episodi 
bèl·lic que va protagonitzar la vila 
de l’Arboç l’any 1808 en el marc 
de la Guerra del Francès és, sens 
dubte, un d’aquests moments que ha 
restat en la nostra història local des 
d’aleshores, i que també ens ha llegat 
nombrosos vestigis, tant materials 
com immaterials. 

És per aquest motiu que des 
de l’Ajuntament de l’Arboç us 
presentem aquesta commemoració 
del 210 aniversari de la Guerra del 
Francès. Tal com s’ha fet amb altres 
tradicions locals, des de l’Ajuntament 
creiem fermament que és un dels 
nostres deures més preuats donar 
l’oportunitat a les noves generacions 
de conèixer la història del seu poble, 
ja sigui a través de la Festa Major, 
de la Fira de Santa Llúcia, de la 
Fira Modernista o, com és el cas, 
rememorant i recreant històricament 
els fets de la Guerra del Francès de 
1808. 

Per un dia, la commemoració 
d’aquesta important efemèride 
transportarà l’Arboç a l’any 1808. 
Tothom podrà respirar i reviure 
l’atmosfera bèl·lica d’aquell 9 de juny 
de 1808, quan les tropes del general 
Chabran van combatre i saquejar 
la vila de l’Arboç. L’esperit d’aquell 
dia que va marcar la nostra història 
tornarà a ser present a l’Arboç però 
ara en clau lúdica, festiva i amb un 
ambient molt familiar.

Us convidem a gaudir amb un 
programa d’actes fi ns ara mai vistos 
a la vila de l’Arboç: grups militars 
de recreació històrica vinguts de tot 
Catalunya i de la Catalunya Nord 
muntaran els seus campaments 
militars a la plaça de la Vila. Per tant, 
210 anys després, el poble es tornarà 
a omplir de soldats que desfi laran, 
batallaran i recrearan amb fi delitat 
històrica, des dels escenaris 
originals, els fets d’armes del 1808. 
I tot això sense oblidar la gran 
tronada pirotècnica que, diumenge 
al migdia, estem convençuts no 
deixarà indiferent ningú.

Però, més enllà de l’espectacularitat 
de les recreacions històriques, 
també s’aposta per oferir activitats 
orientades a un públic eminentment 
familiar. En aquest sentit, us 
recomanem especialment els tallers i 
jocs infantils i les exhibicions de ball 
amb el grup Trencadansa procedent 
de les Terres de l’Ebre. També cal 
destacar la interessant conferència 
que l’historiador Juan Antonio Resina 
Navas pronunciarà el dissabte 9 de 
juny, a les 7 de la tarda, a l’Auditori 
Municipal.

En nom de l’Ajuntament de l’Arboç, 
i en el nostre propi, volem expressar 
el més sincer agraïment a totes les 
persones i entitats que amb la seva 
col·laboració, la seva dedicació i el 
seu esforç han fet possible aquesta 
commemoració, en especial al Grup 
de Trabucaires Guineus de l’Arboç 
en el seu 10è aniversari, al Grup de 
Campaners i a la Colla de Gegants 
i Nans. Moltes gràcies perquè sense 
vosaltres no hauria estat possible!
Assaboriu un bocí de la nostra història 
aquests dies i convideu amics i familiars 
que vinguin a l’Arboç a gaudir 
plegats d’aquesta commemoració tan 
especial. 

Que visquem tots plegats un bon aniversari!

Gran tronada pirotècnica
El diumenge 10 a les 14 h al sector 
Mestral (entre el camp de futbol antic 
i l’institut), la Pirotècnia Tomàs de 
Benicarló oferirà una gran tronada 
pirotècnica que destacarà per la seva 
intensitat, contundència i diversitat 
cromàtica. Així doncs, us convidem 
a rememorar plegats els sons de la 
Guerra del Francès.
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Conferència inaugural
El dissabte 9 de juny, a les 19 h, el prestigiós historiador arbocenc Juan Antonio 
Resina Navas pronunciarà la conferència “Anàlisi de la llegenda de la crema de 
l’Arboç a l’inici de la Guerra del Francès (9 de juny de 1808)”. Resina tractarà 
de fer una revisió historiogràfi ca de la denominada “Crema de l’Arboç”, tant del 
que va succeir com de la seva utilització i la posterior idealització dels fets, amb 
la seva contextualització dins de l’evolució històrica de la vila i les seves manifes-
tacions culturals i tradicionals.

“De pagesos a herois”
Aquesta exposició, que tothom podrà 
admirar a l’Auditori Municipal, és 
una reedició de la que ja es va estrenar 
el 16 de maig de 2008 amb motiu dels 
actes de commemoració del bicente-
nari de la Guerra del Francès.
Sota la coordinació de Jordi Farré 
Huguet, l’exposició ofereix una pers-
pectiva de la societat i l’entorn d’unes 
persones que les circumstàncies d’una 
guerra atípica convertiren en víctimes 
i posteriorment en herois.
Totes les celebracions que s’han fet en 
el transcurs d’aquests 210 anys d’his-
tòria, per molt diferents que hagin 
estat les seves interpretacions, han tin-

PROGRAMA D’ACTES   
Diumenge 10 de junyMATÍ

De les 10 a les 14 h Passejada dels 
grups militars de recreació històrica 
de l’època napoleònica: 79th Came-
ron Highlanders, Mariners de la costa, 
Milícies Urbanes de Tarragona 1810, 
Voluntaris de Tarragona, 1802-1809, 
Reg. d’infanteria de línia núm. 2 fran-
cès, Reg. d’infanteria de línia núm. 7 
francès, i dels grups civils de recreació 
històrica Trencadansa, Le temps du cos-
tume rousseillonais i Nautilus
Plaça de la Vila, carrer Major i rambla de 
Josep Gener

A les 10 h Obertura de la recreació 
del campament militar amb la par-
ticipació dels grups militars de recreació 
històrica de l’època napoleònica 
Plaça de la Vila

A les 10.30 h Toc de campanes a 
sometent i a foc, a càrrec del Grup 
de Campaners de l’Arboç
Església de Sant Julià

De les 11 a les 14 h Tallers i jocs 
infantils, a càrrec de CatPatrimoni
Plaça de Mn. Gaietà i Viaplana (davant de 
l’església)

De les 11 a les 14 h Exposicions
Casa de Cultura i Auditori Municipal:
“Mostra fotogràfi ca”
“De pagesos a herois”

A les 11 h Disparada de trabucs, a 
càrrec del Grup de Trabucaires Gui-
neus de l’Arboç. 
Plaça de la Vila i carrer Major

A les 11.15 h Itinerari pels escena-
ris de la Guerra del Francès a l’Ar-
boç, a càrrec d’Eduard Jané Rabella i 
Pedro Simón Abellán (l’itinerari s’inici-
arà a l’Auditori Municipal i tindrà una 
durada aproximada d’1 hora)
Plaça de la Vila, carrer Major, rambla de 
Josep Gener i carrer de l’Hospital

A les 12.45 h El combat de l’Ar-
boç: recreació històrica amb la par-
ticipació dels grups militars de recre-
ació històrica de l’època napoleònica
Plaça de la Puntaire

A les 13.15 h En fi nalitzar el combat, 
desfi lada de les tropes amb la par-
ticipació dels grups militars de recrea-
ció històrica de l’època napoleònica
Plaça de la Puntaire, plaça de la Vila, carrer 
Major i rambla de Josep Gener

A les 13.30 h Ofrena fl oral insti-
tucional i salva d’honor als arbo-
cencs que van morir durant la Guerra 
del Francès
Rambla de Josep Gener

A les 14 h Gran tronada pirotèc-
nica per rememorar els sons de la 
Guerra del Francès, a càrrec de la Pi-
rotècnia Tomàs de Benicarló
Sector de mestral (entre el camp de futbol an-
tic i l’institut) (S’habilitarà un perímetre de 
seguretat de 50 metres)

TARDA

De les 16.30 a les 20 h Passejada 
dels grups militars de recreació his-
tòrica de l’època napoleònica: 79th 
Cameron Highlanders, Mariners de 
la costa, Milícies Urbanes de Tarra-
gona 1810, Voluntaris de Tarragona, 
1802-1809, Reg. d’infanteria de línia 
núm. 2 francès, Reg. d’infanteria de 
línia núm. 7 francès, i dels grups civils 
de recreació històrica Trencadansa, Le 
temps du costume rousseillonais i Nautilus
Plaça de la Vila, carrer Major i rambla de 
Josep Gener

A les 16.30 h Obertura de la recre-
ació del campament militar amb 
la participació dels grups militars de 
recreació històrica de l’època napole-
ònica 
Plaça de la Vila

De les 17 a les 20 h Tallers i jocs 
infantils, a càrrec de CatPatrimoni
Plaça de Mn. Gaietà i Viaplana (davant de 
l’església)

De les 17 a les 20 h Exposicions
Casa de Cultura i Auditori Municipal:
“Mostra fotogràfi ca”
“De pagesos a herois”
 
A les 17 h Disparada de trabucs, a 
càrrec del Grup de Trabucaires Gui-
neus de l’Arboç 
Plaça de la Vila i carrer Major

A les 17.30 h Toc de campanes a so-
metent i a foc, a càrrec del Grup de 
Campaners de l’Arboç
Església de Sant Julià

A les 18 h El combat de l’Arboç: 
recreació històrica amb la participació 
dels grups militars de recreació histò-
rica de l’època napoleònica
Plaça de la Puntaire

A les 18.30 h En fi nalitzar el combat, 
desfi lada de les tropes amb la par-
ticipació dels grups militars de recrea-
ció històrica de l’època napoleònica
Plaça de la Puntaire, plaça de la Vila, carrer 
Major i rambla de Josep Gener

A les 19 h Danses de 1808, a càrrec 
de Trencadansa i música en directe
Plaça de la Vila

Les exposicions
gut com a punt en comú dignifi car la 
memòria d’uns vilatans i vilatanes que 
esdevingueren herois, defensors d’una 
pàtria: la seva llar.

“Mostra fotogràfica”

L’Ajuntament de l’Arboç us ofereix 
una petita retrospectiva de fotografi -
es de moments captats durant la ce-
lebració del bicentenari de la Guerra 
del Francès ara fa tot just 10 anys; i 
portades dels programes dels anteriors 
aniversaris de la Guerra del Francès 
celebrats l’any 1908, 1958 i 2008.
És una exposició única i excepcional 
que us convidem a admirar al vestíbul 
de la Casa de Cultura.

PROGRAMA D’ACTES
Dissabte 9 de juny
A les 18.45 h Inauguració de les exposicions
“Mostra fotogràfi ca”, al vestíbul de la Casa de Cultura
“De pagesos a herois”, a l’Auditori Municipal
 Casa de Cultura

A les 19 h Conferència: “Anàlisi de la llegenda de la 
crema de l’Arboç a l’inici de la Guerra del Francès 
(9 de juny de 1808)”, a càrrec de Juan Antonio Resina Navas
Auditori Municipal

A les 20 h Toc de campanes a sometent i a foc, 
a càrrec del Grup de Campaners de l’Arboç
Església de Sant Julià
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Grup de Trabucaires Guineus de l’Arboç Els tallers 
infantils
La canalla serà la gran protagonista 
dels tallers i jocs infantils del 210 ani-
versari de la Guerra del Francès. Amb 
la fusta com a element conductor, tots 
els infants podran jugar al llançament 
de l’espardenya, l’aro, el cèrcol de cor-
da, el box hockey, el gripau, les grano-
tes, el joc de les anelles verticals, el set i 
mig, la ferradura espavilada, els forats, 
el llançament al cubell, el cornhole, el 
garrot i molts més.

Nascuda justament fa deu anys, l’en-
titat Grup de Trabucaires Guineus de 
l’Arboç va ser creada amb motiu del 
bicentenari de la Guerra del Francès 
per homenatjar els antics sometents ar-
bocencs que van actuar heroicament i 
van donar renom a la vila. 
Disparant enlaire els seus trabucs amb 
pólvora negra sola, els Trabucaires 
Guineus de l’Arboç celebraran el seu 
10è aniversari, amb la presència de tots 
els seus efectius, en els actes del 210 
aniversari de la Guerra del Francès.

Grup de Campaners de l’Arboç
El Grup de Campaners de l’Arboç neix l’any 2008 a redós del bicentenari de la 
Guerra del Francès i gràcies a l’enregistrament en una cinta magnetofònica dels 
tocs de campanes històrics de l’Arboç. Aquest valuós enregistrament va ser fet 
per M. Teresa Roquer Bundó el 8 de juny de 1980, l’últim dia en què la Teresina 
Marquès va tocar les campanes a mà abans de la seva mecanització.
Una de les accions impulsades per a la celebració del bicentenari de la Guerra 
del Francès l’any 2008 fou el rescat del toc de sometent i el toc de foc. Aquesta 
recuperació va ser possible gràcies a la mencionada cinta i al gran treball de dos 
arbocencs compromesos que no van parar fi ns a identifi car i aprendre a fer els 
tocs a mà: Gerard Vallès Roquer i Josep Bundó Teixidó, els dos pioners funda-
dors del Grup de Campaners de l’Arboç i descendents de la darrera campanera 
Teresina Marquès.
Des d’aleshores ençà, cada 9 de juny a les 8 del vespre el toc de sometent i el toc 
de foc, tocats a mà, rememoren els moments convulsos i dramàtics que va viure 
la vila de l’Arboç l’any 1808. 

Els balls de Trencadansa
Trencadansa és un grup d’amants de 
la música i el ball tradicionals que s’ha 
especialitzat en l’estudi i la recons-
trucció de peces ballables des d’un 
punt de vista històric. Trencadansa 
serà present en el 210 aniversari de la 
Guerra del Francès representant les 
danses i els balls populars catalans que 
es ballaven a inicis del segle XIX amb 
música en directe i amb el vestuari i 
la indumentària històrica catalana de 
l’època. 
La intenció de Trencadansa és mostrar 

la varietat del folklore coreografi co-
musical català a través de les diferents 
músiques, instruments, balls i danses. 

Us convidem a gaudir dels balls i les 
danses rituals que eren típiques en els 
primers anys del segle XIX.

Itinerari pels escenaris 
de la Guerra del 

Francès a l’Arboç
El guia local Eduard Jané Rabella i l’historiador Pedro 
Simón Abellán obsequiaran els assistents al 210 aniversari 
de la Guerra del Francès amb un itinerari guiat pels prin-
cipals escenaris en els quals van tenir lloc els fets de 1808.
L’itinerari començarà a les 11.15 h a l’Auditori Municipal i 
recorrerà el carrer Major, la rambla de Josep Gener i el car-
rer de l’Hospital. Durant el recorregut es duran a terme les 
parades oportunes per tal que els assistents puguin copsar 
tots els detalls històrics i observin els diferents vestigis que 
aquest episodi bèl·lic ha llegat a la vila de l’Arboç.

Ofrena floral i salva d’honor
El diumenge 10 de juny a les 13.30 h 
es durà a terme un dels moments 
més emotius del 210 aniversari de la 
Guerra del Francès. Els grups militars 
de recreació històrica confl uiran a la 
rambla de Josep Gener per ser pre-
sents, juntament amb les autoritats 
locals i el públic assistent, en l’ofrena 
fl oral institucional que el municipi de 

l’Arboç realitzarà a tots els arbocencs 
que van morir durant la Guerra del 
Francès.
Després de l’ofrena fl oral, tots els 
soldats dels grups militars de recrea-
ció històrica i el Grup de Trabucai-
res Guineus de l’Arboç, disposats en 
formació, tiraran una solemne salva 
d’honor.
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HORARIS
Exposicions 
Dissabte de les 19 a les 20 h
Diumenge de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h
Casa de Cultura i Auditori Municipal

Museu de Puntes al Coixí
Diumenge de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h
Casa de Cultura

L’Ajuntament de l’Arboç es reserva el dret de fer les modifi cacions 
oportunes en aquest programa per tal de contribuir a millorar 
l’èxit del 210è Aniversari de la Guerra del Francès.

Tots els actes del 210è Aniversari de la Guerra del Francès 
estan inclosos dins el projecte “La vida quotidiana al nucli antic 
de l’Arboç”, subvencionat pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de l’Arboç a través del Pla de Barris.

Segueix-nos al Facebook!

Gegant Chabran
Representa la fi gura del general Chabran que comandava les 
tropes que l’any 1808 van cremar i saquejar la vila desprès de 
cruenta lluita i heroica resistència.

Declarat Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional per la 
Generalitat de Catalunya segons la Resolució GOV/242/2009, 
de 22 de setembre.

Es va estrenar el 13 de juny de 1827. Restaurat el 1995 pel Centre 
de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, 
en Chabran i la seva parella Llúcia foren les primeres peces de 
cultura popular tractades com a objecte de patrimoni.

Es van ubicar a l’entrada de Can Rossell el 13 de desembre de 
2003, coincidint amb la celebració de la Fira de Santa Llúcia de 
l’Arboç.

Organitza Col· labora


