


SALUTACIÓ

Quan els primers freds hivernals treuen el nas per l'horitzó, 
la vila de l'Arboç entra en ebullició amb els preparatius de la 
nostra fira més estimada: la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la 
Punta al Coixí de Catalunya per excel·lència.

AquestaAquesta Fira 2019 és prou especial perquè commemorem 
dues efemèrides ben representatives: el 25è aniversari de la 
inauguració del Museu de Puntes al  Coixí i també el primer 
quart de segle de la creació d'una cita singular, la gran 
plantada i exhibició de puntaires en acció, l'acte més 
multitudinari i concorregut any rere any de la nostra fira. Per 
això, ens hem de congratular  com a vila per haver assolit i 
mantingutmantingut uns referents tan significatius durant aquests 
vint-i-cinc anys.

Com tots sabeu, la fira també té una vessant nadalenca en què 
les activitats infantils per gaudir en família seran les grans 
protagonistes: tallers infantils, l'arbre dels desitjos, la visita del 
Pare Noel i moltes altres sorpreses que ompliran d'il·lusió els 
ulls dels més petits de la casa.

Enguany també veureu que s'han introduït algunes 
redistribucions en els diferents espais de la fira. La plantada de 
les puntaires quedarà ubicada al carrer de Rafael Casanova 
per tal que la plaça de la Badalota esdevingui l'epicentre de 
l'espai gastronòmic que cada any augmenta el seu poder de 
convocatòria. Són canvis adaptats a la realitat actual i que 
estem convençuts que contribuiran a potenciar i a equilibrar 
l'atractiu popular de la zona.l'atractiu popular de la zona.

Moltes gràcies a totes les persones i entitats que amb el seu esforç i treball incansable 
contribueixen a fer de la nostra fira una de les més prestigioses, importants i conegudes 
del Penedès i de Catalunya.

Des de l'Ajuntament de l'Arboç desitgem que passeu unes jornades de fira ben distretes i 
estimulants. Tant de bo que pugueu gaudir de valent de totes les activitats programades 
a la Fira de Santa Llúcia de l'Arboç, la Fira de la Punta al Coixí de Catalunya.

Bona Fira de Santa Llúcia i bon Nadal!Bona Fira de Santa Llúcia i bon Nadal!

L’Arboç, desembre 2019

JOAN SaNs FREIXS
Alcalde de l’Arboç

SÒNIA MaGRaNÉ US
Regidora de Cultura i Festes



HORRI DE LES EXPOSICIONS
Divendres 13: de les 19 a les 21 h

Dissabte 14: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h
Diumenge 15: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h

HORRI DEL MUSEU DE PUNTES AL COIXÍ
Divendres 13: tancat

Dissabte 14: Dissabte 14: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h
Diumenge 15: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h

Preu de l'entrada: 2 €
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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 
càrrec de la Fundació Privada Museu de Puntes al Coixí.
RetrospectivaRetrospectiva dels treballs realitzats per les alumnes en el transcurs del 
darrer any. S'hi poden trobar obres de gran qualitat i dificultat d'execució i 
una petita mostra de joies fetes amb punta arbocenca del Taller de Joyería 
i Platería JJ Ventura

A la Casa de Cultura Cal Rossell
 
    A l'entrada: pessebre municipal de gran format

        A l'Auditori Municipal: exposició especial "De la tradició a la 
modernitat" amb motiu del 25è aniversari del Museu de Puntes al Coixí de 
l'Arboç, a càrrec de l'Associació Catalana de Puntaires

    Al primer pis: exposició de modelatge de fades i personatges 
fantàstics a càrrec dels arbocencs Montse Isach i Juan Mondillo

A les 20 h, a l'Auditori Municipal,
Presentació del llibre Flors, mar i sal de l'arbocenca Ester Vallès Piñol.
A continuació, venda i firma de llibres per part de l'autoraA continuació, venda i firma de llibres per part de l'autora

A les 21.30 h, al local Arbosense,
CONCERT DE JAZZ FESTIU a càrrec de la BELLVEI BAND
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DISSABTE 14
de DESeMbrE

OBERTURA DEL MERCAT D'ARTESANIA
Horari: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 21 h
Recinte firal: carrer Major, plaça de la Vila i plaça de la Badalota

Al recinte firal 
• Demostracions diverses d'oficis tradicionals (davant de l'església)                                   
• Activitats infantils: tallers, inflables i jocs tradicionals de gran format 
  (a la plaça de la Badalota)
• Visita de diferents personatges animats durant la fira
• Visita del Pare Noel (a la plaça de la Vila de 12 a 14 h i de 18 a 20 h)
• Arbre dels desitjos (a la plaça de la Vila)
• Tió de Nadal arbocenc (a la plaça de la Vila)
• Caldo de Santa Llúcia. Preu: 3 € (a la plaça de la Vila de 13 a 14.30 h i de 20 a 21 h)

A les 11.30 h, pel recinte firal, 
EspectacleEspectacle d'animació al carrer "ALE HOP" a càrrec del grup Xarop de 
Canya (dirigit a un públic familiar)

A les 13 h, pel recinte firal,
Espectacle d'animació al carrer "NADAL AMB SWING" a càrrec del 
grup Xarop de Canya (dirigit a un públic familiar)

A les 17.30 h, a la plaça de la Badalota,
EspectacleEspectacle d'animació infantil amb el conte de Nadal El pastoret i el 
dimoni banyut a càrrec del grup Rovell d'Ou

Actes de commemoració del 25è aniversari del Museu de 
Puntes al Coixí de l'Arboç

A les 18 h, a l'Auditori Municipal,
Conferència: "Les cases de puntes barcelonines subministra-
dores de la Cort", a càrrec de Neus Ribas San Emeterio, directora 
del Museu Marès de la Punta d'Arenys de Mar

Tot seguit, 
Donació d'un ventall al Museu de Puntes al Coixí de l'Arboç per 
part de la puntaire arbocenca Maria Raya Sánchez
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A les 18.30 h, a la plaça de la Vila,
XOCOLATADA PER A LA MAINADA
Preu: 1 €. La Coral Ressò de l'Arboç amenitzarà l'acte amb una cantada de 
nadales

A les 18.30 h, pel recinte firal, 
EspectacleEspectacle d'animació al carrer "ALE HOP" a càrrec del grup Xarop de 
Canya (dirigit a un públic familiar)

A les 19.45 h, al recinte firal,
Espectacle d'animació al carrer "NADAL AMB SWING" a càrrec del 
grup Xarop de Canya (dirigit a un públic familiar)

A les 22 h, a la sala polivalent, 
ConcertConcert L'ARBOÇ ROCK amb els grups El Primitiu, Sabotatge, Vlack i 
Arpaviejas

A les 22 h, al teatre del Centre Parroquial de l'Arboç,
Representació de l'espectacle musical "MUSICÀLIA" a càrrec de 
l'Elenc Artístic Arbocenc amb el patrocini de l'Ajuntament de l'Arboç.
Venda anticipada de localitats numerades a la Papereria Montserrat de 
l'Arboç (c. Hospital, 13). Preu per entrada: 5 €

“ComPR a A FiR”
CAMPANYA

Per cada compra que realitzis a la fira rebràs una butlleta
i entraràs en el sorteig de diferents lots de productes

(vàlid només per la fira multisectorial)
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DIUMENGE 15
de DESeMbrE

A les 8.30 h, pel recinte firal,
MATINADES a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Música 
Tradicional del Penedès a l'Arboç amb la col·laboració de l'Aula de Sons

MERCAT DE PRODUCTES RELACIONATS AMB LA PUNTA AL COIXÍ 
Horari: de les 10 a les 14 h
Al carrer de Rafael Casanova i al carrer del Nord

MERCAT D'ARTESANIAMERCAT D'ARTESANIA
Horari: de les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20.30 h
Recinte firal: carrer Major, plaça de la Vila i plaça de la Badalota

2a CURSA - PEDALADA BTT L'ARBOÇ
A les 9.30 h sortida de les bicicletes e-bikes (elèctriques) i a les 9.40 h 
sortida conjunta de la cursa i pedalada. La sortida i l'arribada seran a la Via 
Augusta número 4

Al recinte firal Al recinte firal 
• Demostracions diverses d'oficis tradicionals (davant de l'església)                                   
• Activitats infantils: tallers, inflables i jocs tradicionals de gran format 
 (a la plaça de la Badalota)
• Visita de diferents personatges animats durant la fira
• Visita del Pare Noel (a la plaça de la Vila de 12 a 14 h i de 18 a 20 h)
• Arbre dels desitjos (a la plaça de la Vila)
•• Tió de Nadal arbocenc (a la plaça de la Vila)
• Caldo de Santa Llúcia. Preu: 3 € (a la plaça de la Vila de 13 a 14.30 h i de 19 a 20.30 h)

A les 10 h, a la plaça d'Antonio Machado (a la zona blava de darrere l'església),
ACOLLIDA DE LES PUNTAIRES PARTICIPANTS EN LA XXV 
PLANTADA I EXHIBICIÓ DE PUNTAIRES DE CATALUNYA 

A les 11 h, a la plaça de la Badalota,
PLANTADAPLANTADA DE BESTIARI FESTIU (no de foc) amb la participació del 
Garot i el Garotet de l'Arboç i una bèstia convidada, a càrrec de 
l'Associació Cultural El Seguici

A les 11 h, a la plaça de la Badalota,
XXI MOSTRA DE MÚSICA TRADICIONAL a càrrec dels alumnes de 
l'Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès a l'Arboç amb la 
col·laboració de l'Aula de Sons

A les 11.30 h, a la plaça de la Vila,A les 11.30 h, a la plaça de la Vila,
XX TROBADA DE BESTIARI FESTIU (no de foc). Cercavila pel recinte 
firal a càrrec de l'Associació Cultural El Seguici



A les 12 h, pel recinte firal, 
Espectacle d'animació al carrer "ALE HOP" a càrrec del grup Xarop de 
Canya (dirigit a un públic familiar) 

A les 12.30 h, davant de la Casa de Cultura Cal Rossell,
ENTREGA DE XUMETS AL GAROTET
ElEl Garotet recollirà els xumets dels nens i les nenes de l'Arboç, a càrrec de 
l'Associació Cultural El Seguici

A les 12.45 h, a la plaça d'Antonio Machado (a la zona blava de darrere l'església),
SORTEIG DE SANTA LLÚCIA. Extracció dels números premiats

A les 13.15 h, a la plaça d'Antonio Machado (a la zona blava de darrere l'església),
LLIURAMENTLLIURAMENT DE PREMIS del IX CONCURS NACIONAL DE PUNTA AL 
COIXÍ DE CATALUNYA. Els premis seran entregats per Joan Sans, alcalde 
de l'Arboç. El comissariat del concurs anirà a càrrec de Sergi Sedó, director del 
Museu de Puntes al Coixí de l'Arboç, i el jurat estarà format per Pilar Garcés, 
vicepresidenta de l'Associació Catalana de Puntaires; Antonyita Llorens, 
puntaire arbocenca; Aida Pou, mestra artesana puntaire i guanyadora del gran 
premi de Punta Arbocenca l'any 2016; Anna Rigata, tresorera de l'Associació 
CatalanaCatalana de Puntaires, i Pepita Soler, directora emèrita de l'Escola de 
Puntaires de l'Arboç. L'acte serà presentat per Josep Ribas.

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 les 13.30 h, a la plaça de la Vila, 
DEGUSTACIÓ POPULAR de coca enramada i cava
Preu del tiquet: 4,5 €

A les 13.30 h, al recinte firal,
Espectacle d'animació al carrer "NADAL AMB SWING" a càrrec del 
grup Xarop de Canya (dirigit a un públic familiar)

A les 17.30 h, pel recinte firal, 
Espectacle d'animació al carrer "ALE HOP" a càrrec del grup Xarop de 
Canya (dirigit a un públic familiar)

A les 18.30 h, a la plaça de la Vila,A les 18.30 h, a la plaça de la Vila,
Degustació de ROM CREMAT amb l'acompanyament musical dels grallers 
de L'Esperidió

A les 19 h, al recinte firal, 
Espectacle d'animació al carrer "NADAL AMB SWING" a càrrec del 
grup Xarop de Canya (dirigit a un públic familiar)

A les 19.30 h, a la plaça de la Vila,
SORTEIGSORTEIG DE LA CAMPANYA "COMPRA A LA FIRA". Extracció dels 
números premiats

EL DISSABTE 14 I EL DIUMENGE 15 DE DESEMBRE LA FIRA 
D'ATRACCIONS MECÀNIQUES ESTARÀ INSTAL·LADA A L'APARCA-

MENT DE DARRERE DEL CAP (AVINGUDA DEL REI PERE I)







1r peMI

2N peMI

3r i 4T peMIs

Magnífic punt de llibre de punta de coixí 
confeccionat per MERCÈ RIBAS BORONAT i cedit 
a la FUNDACIÓ MUSEU DE PUNTES AL COIXÍ

Magnífica joia gentilesa del TALLER DE JOYERÍA 
I PLATERIA JJ VENTURA

2 espatlles gentilesa d’EMBOTITS BUNDÓ

GRN SOTeIG DE

SANTA LLÚCIA

Tots els agraciats també rebran un petit lot de productes
gentilesa de PASTISSERIA LA CONFIANÇA

Venda de butlletes a l’Oficina de Turisme i a la XXV Plantada
i Exhibició de Puntaires. Preu: 1 € / butlleta



FRUITERIA DEL
CARRER MAJOR

BAR DE
L’ESTACIÓ

AQUETA FIR RECORDA:

OGANITA:

HI COL·ABOREN:

L'Ajuntament de l'Arboç es reserva el 
dret de fer les modificacions oportunes 
d'aquesta programació en funció dels 
imprevistos que hi pugui haver.

DISSENY GRÀFIC: Joaquim Sicart Bertran

NO ÉS NO. 
Ni a la festa ni enlloc tolerarem conductes o agressions masclistes 

CONSUM RESPONSABLE. 
Gaudeix de la fira d'una manera saludable 

CIVISME. 
Gaudiu amb respecte de tots els actes i cuideu l'entorn




