MARE DE DÉU DEL

Del 27 d’agost a l’11 de setembre
Cambrils 2022

És Festa Major

conductor que li permet evolucionar i, a
la vegada, mantenir les seves arrels més
profundes i el seu sentit més intrínsec.
És en aquest punt en el que les entitats
culturals i festives duen a terme una
tasca fonamental i imprescindible, no
només durant els dies de Festa sinó,
també, amb la seva feina constant de tot
l’any mantenint la cultura popular viva.
Per això les hem de recolzar, reconèixer i
agrair-los-hi la feina d’aquest any, però
també la dels passats i la que faran en
el futur.

Els carrers i places del nostre municipi són
l’escenari en el que desenvolupem una
bona part de la nostre activitat diària. En
fem un ús ràpid i immediat en tant que
són les vies que utilitzem per desplaçarnos i donar resposta a les nostres
necessitats peremptòries de mobilitat. Per
això quan arriba la Festa Major de la Mare
de Deu del Camí ens agrada passejar,
aturar-nos, entretenir-nos i gaudir, amb
calma i tranquil·litat, d’aquells indrets més
cambrilencs que les presses quotidianes
ens impedeixen fer-ho.

La Festa Major de la Mare de Deu
del Camí ens crida a totes i a tots a
participar-hi, a que cadascú se la faci
seva de la manera que més li agradi i
a gaudir, col·lectivament, de tota la
producció artística, cultural i festiva de
Cambrils.
Cambrilencs i cambrilenques, és el
moment que tant hem esperat: omplim les
places i carrers, participem massivament
dels actes preparats, rebem amb els
braços oberts a tots aquells que ens
visitaran i sentim-nos protagonistes
imprescindibles de la tradició cultural i
festiva que ens reuneix i uneix.

Enguany, després de dos anys celebrant
aquests dies festius amb limitacions,
tornarem a recuperar la tradició i
l’essència de la Festa amb el format
habitual, amb activitats al carrer de
tot tipus i per a tothom però també
amb alguna novetat important com la
presentació de la Colla Infantil del Ball
de Bastons.

I fem-ho amb el seny, respecte i
capteniment que ens caracteritza.
Siguem curosos amb el manteniment
de l’espai públic i siguem respectuosos
i agraïts
amb la feinada que els
treballadors i treballadores de tots els
departaments municipals fan aquests
dies amb l’objectiu que tot estigui a punt
per passar-ho bé.

La Festa Major de la Mare de Deu del Camí
és una construcció col·lectiva resilient
que s’adapta a les circumstàncies
de cada moment però que té un fil

Visca la Festa Major de la Mare de
Deu del Camí!!
Visca Cambrils!!

Dies 26, 27 28 i 29 d’agost

FIRA DISC
De 10 a 23 h
A la plaça Mn. Joan Batalla
FIRA DE COL·LECCIONISME MUSICAL.
Hi podeu trobar vinils, cd’s,
merchandising, llibres, pòsters, dvd
musicals i tot allò relacionat amb el món
de la música i audiovisual per comprar o
canviar amb altres col·leccionistes.

Dissabte 27 d’agost
A les 18.30 h
Al parc del Pescador
40è APLEC DE SARDANES DE CAMBRILS
Ballades a les 18.30 i 22.30 h
Amb les Cobles La Principal de
Tarragona i La Cobla Reus Jove i els
Amics de la Sardana de Cambrils

La gent pot remenar, xerrar de música o
portar els seus discs i dvd, per canviar o
vendre. Així s’aconsegueix un reciclatge i
allò que un no vol en pot gaudir un altre.

Diumenge 28 d’agost
A les 18.30 h
Al passeig Albert, al local dels Xiquets
ASSAIG ESPECIAL DE FESTA MAJOR
dels Xiquets de Cambrils

Dimecres 31 d’agost

Dijous 1 de setembre

A les 18.30 h
A la plaça de la Vila
PRESENTACIÓ DE LA COLLA INFANTIL
DEL BALL DE BASTONS DE CAMBRILS,
apadrinats per la COLLA INFANTIL DE
RIUDOMS

A les 19 h
Al parc del Pinaret
ANIMACIÓ INFANTIL – DISCO PER XICS
amb la cia. Fadonito
Un espectacle que és una gran festa
familiar, on es barreja música, ball i
teatre. Perquè en gaudiu des dels més
petits fins als més grans.
Muntatge de gran format, on s’interactua
amb el públic, a través de les noves
tecnologies: pantalles leds, càmeres
audiovisuals i màquines d’efectes.

A les 18.40 h
BALLS DE LA COLLA INFANTIL DE RIUDOMS
I ESTRENA DE LA COLLA INFANTIL DE
CAMBRILS
Una nova fornada de bastoneres i
bastoners s’ha sumat amb molta força al
ball de bastons, fins al punt de recuperar
la colla infantil.

A les 20 h
A la Torre del Port
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “DONES DE LA MAR. SAL A LES VENES”
produïda per la pescadora Maribel Cera
de la Ràpita.

Divendres 2 de setembre
PREGÓ DE FESTA MAJOR

A partir de les 20 h
CERCAVILA DEL PREGÓ amb el bestiari
festiu la Farnaca i la Galera i els seus
timbalers.
Sortides des de la plaça de la Vila amb
la Farnaca i des de la plaça Mn. Joan
Batalla amb la Galera i anada fins la
plaça de l’Ajuntament.
A les 20.30 h
A la plaça de l’Ajuntament
TRET DE SORTIDA DE LA FESTA MAJOR
Amb la participació de les entitats
festives:
- Colla Gegantera Tota l’Endenga
- Ball de Bastons de Cambrils
- Colla castellera Xiquets de Cambrils
- Timbalers Cop de Cap
- Ball de Diables Els Cagarrieres

Seguidament,
PREGÓ a càrrec de JOSEP CAPELLA MATAS,
periodista cambrilenc a la delegació de
TV3 a Madrid i President de l’Associació
Cultural Revista Cambrils.

JOSEP CAPELLA MATAS

A continuació,
BRINDIS amb cava i TRONADA de Festa
Major
Acabarem la festa gaudint de l’actuació
musical de la Cobla Ministrers de
Cambrils, que formen part del Seguici
Festiu.
L’acte serà accessible en interpretació en
llengua de signes catalana

Dissabte 3 de setembre

29a NIT DEL FOC

La Nit del Foc està coorganitzada per
la Colla Gegantera Tota l’Endenga i el
departament de Festes de l’Ajuntament
i amb la col·laboració del Ball de Diables
Els Cagarrieres.
A de les 18 h
A la plaça de la Vila
CORREFOC INFANTIL amb la
participació de:
> Drac de Sant Roc (Tarragona)
> Cabrot Petit (El Vendrell)
> Diables Riudoms (Riudoms)
> Diables el Catllar (El catllar)
> Diables Cagarrieres (Cambrils)
> La Farnaqueta (Cambrils)
Recorregut: plaça de la Vila, c.
Capitulació, c. de Gràcia, c. Cardenal
Vidal i Barraquer, c. Major, c. Forn, c. Creus,
plaça de l’Església, plaça Marquès de
Marianao, c. Hospital i plaça de la Vila.

En acabar,
BALLADA A LA PLAÇA DEL MARQUÈS DE
VÉLEZ I EL CABO QUIÑONES ACOMPANYATS
DELS GRALLERS DE TOTA L’ENDENGA.
Seguidament, COCA I XOCOLATA per a la
canalla participant al correfoc.
A les 22 h
A la Torre del Bou/Passeig Albert
CONCENTRACIÓ de les colles i
participants al CORREFOC.
A continuació,
BAIXADA DE TORXES amb del Marquès
de los Vélez i el Cabo Quiñones
acompanyats dels Timbalers de la
Farnaca
A les 22.30 h
A la plaça de la Vila
ENCESA DE LA PLAÇA

i seguidament,
CORREFOC pels carrers del nucli antic
Amb la participació de:
> Figots satànics (Ribaroja d’Ebre)
> Drac de la Geltru (Vilanova i la Geltru)
> Víbria de Reus (Reus)
> Colla de Diables del Catllar (El Catllar)
> Colla de diables Els Cagarrieres i La
Galera de Cambrils
> Grup de Timbalers Cop de Cap
> El Marquès de los Vélez i el Cabo
Quiñones
> El Lluert i La Farnaca de Cambrils

Recorregut: (INICI), plaça de la Vila, c.
Hospital, Plaça Marqués de Marianao, c.
Creus, placeta de la Concepció, plaça
de l’esglèsia, c. Vidal i Barraquer, Passeig
Albert, c. Trinquet, c. Fàbregues, c. Creus,
c. Forn, c. Parras, Passeig Albert, c. Castlà,
c. Major fins la Plaça del Setge
En arribar
A la plaça del Setge
ENCESA FINAL i ESPECTACLE PIROTÈCNIC
Seguidament
Al Parc del Pinaret
CONCERT amb:
- EL PONY PISADOR
- SIXTUS
Servei de barra a càrrec de la Colla
Gegantera Tota l’Endenga

Diumenge 4 de setembre
A partir de les 11.30 h
A l’Espai Vileru
(pati Torre del Llimó)
VERMUT VILERU

A les 18 h
A la plaça de la Vila
DIADA CASTELLERA de la Festa Major
Amb les colles:
> XIQUETS DE CAMBRILS
> XIQUETS DE REUS
> XIQUETS DEL SERRALL

A les 12.30 h
Actuació musical ELS CALOTS

En acabar
Al pg. Albert, davant del local dels Castellers
ANIMACIÓ AMB CASIOTONES BROTHERS

Dilluns 5 de setembre

Dimarts 6 de setembre

De les 18 h a les 20 h
Al parc del Pinaret
DESCOBREIX EL SEGUICI FESTIU
i passa una estona divertida amb els
seus tallers

A les 19 h
Al parc del Pinaret
Participació a les 50enes JORNADES
INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES DE
CATALUNYA D’ADIFOLK. Amb l’actuació
del Grup Folklòric ROMANASUL de
Romania.

TARDA INFANTIL			

Vols ser un petit Diable?
Vols fer de Nano o tocar la gralla?
Vols fer d’anxaneta o acotxador?
Vols ser un petit Bastoner?
O vols ser un petit Timbaler i tocar els
timbals?
Doncs t’esperem!
Vine amb moltes ganes i participa
també dels tallers que t’han preparat les
diferents entitats!!
En acabar s’oferirà berenar
pels nens i nenes assistents

A les 21 h
A l’Espai Vileru
(pati Torre del Llimó)
CINEMA A LA FRESCA
Cinema popular a la fresca
Obertura de portes a les 20.30 h
Hi haurà servei de barra i crispetes

Fundat l’any 1974, per un grup
d’estudiants de l’Institutul Politehnic de
Cluj-Napoca. Des de 1979, han anat
desenvolupant la recuperació de danses
tradicionals romanases i han participat
en diferents festivals locals. El conjunt
compta amb danses de repertori de
diferents punts del país, però també
de zones locals. Amb el vestuari típic,
els balls de Banat, Maramures, Oltènia,
Moldàvia, demostren la tradició folklòrica
de Romania. Romanasul també mostra
les danses i tradicions de la plana
de Transsilvània per fer gaudir d’una
experiència folklòrica única.

A les 19.30 h
A l’espai El Pati del Centre Cultural
Presentació de l’entitat i inauguració
de l’exposició TEIXIM PER LA SALUT
MENTAL, de l’Associació Salut Mental
Dr. Tosquelles. Presentació dels treballs
realitzats durant el taller de cistelleria
terapèutica.

Dimecres 7 de setembre

PUJADA DE LA GALERA

A les 19 h
Al pati de la Torre del Llimó
RECEPCIÓ INSTITUCIONAL A LES MARIA
DEL CAMÍ
Nascudes o que visquin a Cambrils.
Actuació musical del grup Funck You

A partir de les 22 h
Amb inici al passeig de les Palmeres
PUJADA DE LA GALERA del Ball de Diables
Els Cagarrieres, amb els Timbalers Cop
de Cap i les xarangues Bandsonats i
Tocabemolls.
Acompanyarà la Galera, el Marquès de
los Vélez de la Colla Gegantera Tota
l’Endenga i el Boc de Vandellòs.
Durant el recorregut podreu tastar la
beguda de la Festa Major, EL CAMINET
En arribar
A la plaça de la Vila
BALLADA CONJUNTA de la Galera,
el Marquès de los Vélez i del Boc de
Vandellòs.
Acabament de la festa
A la plaça de la Vila
CONCERT amb MIQUEL DEL ROIG
Recorregut i parades: passeig de les
Palmeres, plaça de la Font, plaça de
l’Ajuntament, passeig Vidal i Barraquer i
plaça de la Vila

En cas de pluja l’acte es celebrarà a
la Sala de Plens de l’Ajuntament a la
mateixa hora.

A La Pujada de la Galera,
tots a lluir barret i samarreta!

Els barrets es podran adquirir al pg. de les
Palmeres abans de començar la pujada.

Dijous 8 setembre

DIADA DE FESTA MAJOR
MISSES A L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU
DEL CAMÍ
A les 10 h, a les 11.30 h (Missa
concelebrada)
i a les 20 h, amb el res de la novena.
A les 8.30 h
Pels carrers del barri antic
MATINADES amb el Ball de Diables Els
Cagarrieres i amb els Grallers de la Colla
Gegantera Tota l’Endenga. Durant el
recorregut es tiraran trons.
De 9.30 a 10 h
A la plaça del Setge
TROBADA DELS PARTICIPANTS DEL
SEGUICI POPULAR
A les 10 h
Des de la plaça del Setge
LLANÇAMENT DE COETS per anunciar la
FESTA MAJOR
Per part del Ball de Diables Els
Cagarrieres.
Seguidament,
ANADA A OFICI amb el SEGUICI FESTIU
Amb els membres del consistori,
les Pubilles i Hereu de Cambrils i
els grups festius: el Ball de diables
de Cambrils Els Cagarrieres amb la
bèstia de foc, la Galera i el seu grup de
timbals; els Timbalers Cop de Cap; la
Colla Gegantera Tota l’Endenga amb
els Gegants Camí i Pere, Magdalena
i Ermengol, el Marquès de los Vélez, el
Cabo Quiñones, els Nanos, i el grup de
grallers, les bèsties de foc, la Farnaca
i la Farnaqueta, acompanyades dels
Timbalers de la Farnaca i els Nyanyos
Timbalers, i el Ball de Bastons de

Cambrils. Acompanyarà el Seguici la
Cobla Ministrers de Cambrils
Recorregut: plaça del Setge, c. Major, c.
del Cardenal Vidal i Barraquer, plaça de
la Vila, c. Hospital, plaça de Marianao, c.
de la Verge del Camí, Ermita de la Mare
de Déu del Camí.
A les 11.30 h
A l’Ermita de la Mare de Déu del Camí
MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA
Presidirà el Vicari General Mn. Joaquim
Fortuny Vizcarro i predicarà la homilia Mn.
Joan Magí Ferré, fill de Cambrils.
Cant litúrgic a càrrec de la Coral Verge
del Camí
A la sortida de Missa
Al pati de l’Ermita
OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU DEL
CAMÍ
Per part de les autoritats, pubilles i
hereus, entitats festives de Cambrils i
tothom que vulgui fer ofrena a la Mare
de Déu.
Seguidament
BALLADA dels elements festius de
Cambrils
TRACA de Festa Major

Durant el matí
Al pati de darrera de l’Ermita
VERMUT DE FESTA MAJOR
Amb servei de bar a càrrec del Ball de
Bastons de Cambrils

A partir de les 13 h
Al pati de darrera de l’Ermita
SARDANES
Amb la Cobla Maricel de Sitges i els
Amics de la Sardana de Cambrils

A partir de les 19 h
A la plaça de la Vila
BALLS DE LLUÏMENT DELS ELEMENTS
FESTIUS
Ball de Bastons de Cambrils, Colla
Gegantera Tota l’Endenga, Ball de Diables
de Cambrils Els Cagarrieres, Cop de Cap
Timbalers i els Xiquets de Cambrils
En acabar els balls de lluïment
Al pati de la Torre del Llimó
VILEROS I MARINERS. BALL PARLAT

Dona-li el teu xumet
a La Farnaqueta!

A les 18 h
Al pati de la Torre del Llimó
VILEROS I MARINERS. BALL PARLAT
Un batlle, un mossèn, un agent de
l’autoritat... i quatre matrimonis de la
vila i de baix a mar –barrejats entre si—
coincideixen a la plaça. Retrets, insults,
veritats i alguna floreta es recitaran i
faran un repàs satíric de la política i
societat del moment actual. Arrambleu
les criatures... que la purga cambrilenca
és a punt de començar!
Per part de Nit d’Artistes de Cambrils

La Farnaqueta es fa gran,
si tu també ho vols ser
entrega-li el xumet
i et donaremuna recompensa.

Divendres 9 de setembre

Dissabte, 10 de setembre

SOM VILERUS

A les 11.30 h
Al local Casteller
CONTA-CONTES, per part de Maria
Garriga Sabaté i Marta Monserrate
Cordobés
> La Keka i els ous Màgics
> El Pere ha perdut la clau

A partir de les 17 h
A l’espai vileru (pati Torre del Llimó i al
carrer Rovira)
Activitats per a tots els vilerus i vileres
i qui s’hi vulgui afegir
A les 18 h
Animació infantil.
L’ERIÇO PUNXEGUT

15a TROBADA DE
GEGANTS

A les 19.30 h
TAST DE VINS. Celler L’Era. (Cornudella
del Montsant – DO Montsant).
Informació d’interès:
> Preus 12 €.
> Inscripcions a partir de les 17.30 h.
> Places limitades
A les 21.30 h
Espectacle d’humor amb EDU MUTANTE
Seguidament
Música en directe amb NILOGA BOYS
Servei de bar i de food Trucks.
A les 20 h
A la sala Àmbits del Centre Cultural
Inauguració de l’exposició LA MEMÒRIA
DEL FOC de Luis Bolívar, que ens presenta
entre espurnes i foc, el món màgic dels
Diables a través de la pintura.

A les 18 h
A la plaça de la Vila
PLANTADA DELS GEGANTS
A partir de les 18.30 h
Pels carres del barri antic
CERCAVILA
En arribar a la plaça del Setge
BALLADA individual i conjunta

Colles participants:
> Colla Gegantera Vinyols i els Arcs
> Colla Gegantera el Calçot de Valls
> Gegants de Blancafort
> Colla gegantera de l’Espluga Calva
> Colla Gegantera d’Amposta
> Gegants de Castellvell del Camp
> Colla Gegantera de Falset
> Gegants de Colldejou
> Colla Gegantera de l’Hospitalet de
l’Infant
> Gegants del Barri D’avall
> Colla Gegantera Tota l’Endenga

CONCERT DE LA DIADA
A partir de les 22.30 h
Al parc del Pinaret

Amb l’actuació de
> PORTOBELLO > GERTRUDIS > THE TYETS
Servei de barra a càrrec del Ball de
Diables de Cambrils Els Cagarrieres
> Entrada gratuïta
> Obertura de portes: a les 21.30 h.
Consulteu tota l’informació a:
www.cambrils.cat

Recorregut: plaça de la Vila, c. Hospital,
c. Immolats del Setge, c. Sant Plàcid, c.
Sant Josep, c. Sindicat, c. Mossèn Jacint
Verdeguer, c. Verge del Camí, plaça
Marianao, c. Creus, avinguda Mil·lenari i
plaça del Setge

Diumenge, 11 de setembre
A les 12 h
Al Parc del Pescador
ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
Es comptarà amb la participació de
la Coral Verge del Camí i la Colla
Castellera Xiquets de Cambrils.
En cas de pluja l’acte es celebrarà a
la Sala de Plens de l’Ajuntament a la
mateixa hora.

ALTRES ACTES DEL MES DE SETEMBRE
Dijous 15 de setembre

Dissabte 17 de setembre

A les 19.30h
A la Sala d’actes del Centre Cultural de
Cambrils
Presentació Pla Estratègic del Museu
d’Història de Cambrils a càrrec de Damià
Amorós, historiador de l’art.

A les 17:30 h i a les 19 h
A la Vil·la romana de la Llosa
La Companyia L’Horta teatre presenta
HORTA. Espectacle familiar on la Joana
i l’Esther ja ho tenen tot a punt, és el
moment de despertar la terra i començar
el cicle: preparar la terra, plantar, regar...
Teatre i gastronomia.

Divendres 16 de setembre
A les 20 h
A la sala Àgora de l’Ajuntament
Inauguració de l’exposició
METAMORFOSIS de Tatiana Blanqué.
Una exposició on l’artista conjuga
la gastronomia, la fotografia i l’art,
conceptes que comparteix amb la
Biennal d’Art Gastronòmica de Cambrils i
que són un homenatge als professionals
del sector de la restauració.

Informació d’interès:
> Preu: 4 euros
> Venda d’entrades: www.entradium.com
A les 22 h
Al Teatre del Casal Parroquial de l’Església
de Sant Pere
TEATRE. Un marit Ideal a càrrec del Grup
de Teatre La Tramoia de Vila-seca, i de
l’autor: Oscar Wilde
Sinopsi: Robert Chiltern, sotssecretari
d’Afers Estrangers als 40 anys, és un
polític de reputació irreprotxable. La seva
dona, la Gertrudis l’adora per això. Per a
ella el Robert és el súmmum de totes les
virtuts. El marit ideal. Un home com cal,
que il·lumina el món amb la seva sola
presència. Però tothom té un passat. I el
passat del Robert no és tan immaculat
com sembla. La Laura Cheveley, una
antiga coneixença, retorna per fer-li’n
xantatge.
Informació d’interès:

> Preu: 5 euros

> Les entrades anticipades es podran

comprar a la llibreria Bellart i Restaurant
Acuamar i a la taquilla 1 una hora abans
de la representació.
> Organitza: Teca Teatre

Diumenge 18 de setembre
De 10 h a 14 h
Al port de Cambrils
DEIXA’T PRENDRE EL PÈL
Acte solidari amb més de 50
professionals de la barberia,
perruqueria i l’estètica: tallaran el cabell,
pentinaran, pintaran ungles... També hi
haurà perruqueria canina, massatges i
passejades de barca.
Els fons recaptats aniran en benefici a la
Campanya ulleres #Realitat millorada
per la nova àrea d’oncologia infantil
de l’Hospital de la Vall d’Hebron de
Barcelona. Pots comprar els teus tiquets
online amb cita prèvia o fer una donació
a www.deixatprendreelpel.com

NOVENA A
LA MARE
DE DÉU
DEL CAMÍ
Del 31 d’agost al 8 de setembre
A l’Ermita de la Mare de Déu del Camí

Dies feiners a les 18.45 h
ORACIÓ DE LA NOVENA I SEGUIDAMENT
celebració de la Missa.

Dissabte 3

A les 19.15 h,
ORACIÓ DE LA NOVENA
i a les 20 h
Missa de vigília a l’Ermita.

Diumenge 4

A les 19.15 h
ORACIÓ DE LA NOVENA
No hi haurà missa de tarda.

Informació d’interès pel concert
de la Diada:

Fins el 24 de setembre
Tots els dissabtes
De les 18 a la 01h
Al passeig Marítim
Mercat d’Art
Organitza: Col·lectiu CAT – Cambrils
Art Total i Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Cambrils

> De les 20 h a les 21.30 h el parc restarà
tancat.
> Aforament màxim controlat i limitat.
> Un cop s’ha sortit del recinte no es
garanteix poder tornar a entrar.
> Menors de 16 anys han d’anar
acompanyats d’un adult i han de presentar
l’autorització als vigilants. (L’autorització us
la podeu descarregar de la pàgina web de
festes).
> No està permesa la venta i consum
d’alcohol a menors de 16 anys.
> No està permesa l’entrada de qualsevol
tipus de beguda i d’objectes perillosos i
bengales

EXPOSICIONS
EDIFICI CONSISTORIAL

MUSEU D’HISTÒRIA
DE CAMBRILS

MUSEU MOLÍ DE LES TRES ERES

Plaça de l’Ajuntament, 4

Via Augusta, 1

SALA ÀGORA

EXPOSICIONS PERMANENTS
MOLÍ DE LES TRES ERES: TESTIMONI VIU DEL
PASSAT I CAMBRILS: ELS ORÍGENS
Preu: 2 € adult, 1 € estudiants i jubilats,
nens gratuït fins als 12 anys.

Fins el 9 de setembre
L’ART DE LA FOTOGRAFIA
GASTRONÒMICA
Àlex Froloff
Del 16 de setembre al 18 de novembre
METAMORFOSIS
Tatitana Blanqué
Horari:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
Dissabtes, Diumenges i festius tancat

EXPOSICIÓ TEMPORAL: XII BIENNAL
ALEJANDRO DE LA SOTA.
De l’1 de juny al 29 d’agost de 2022.
Entrada gratuïta a l’exposició temporal.

CENTRE CULTURAL
DE CAMBRILS

Horari Museu:
Fins al 31 d’agost: De dimarts a dissabtes
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. Diumenges i festius
d’11 a 14 h
A partir de setembre. Dissabtes d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h

Carrer de Sant Plàcid, 18-20

TORRE DEL PORT

SALA ÀMBITS

FORMENTERA. ILLA ENDINS.
D’Eva Parey.
Fins el 29 d’agost de 2022

Del 9 de setembre al 7 d’octubre
LA MEMÒRIA DEL FOC
Luís Bolívar

ESPAI EL PATI

Del 6 al 30 de setembre
TEIXIM PER LA SALUT MENTAL
Taller de cistelleria terapèutica de
l’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles
Horari Sala Àmbits i Espai El Pati:
De dilluns a divendres
* Del 29 d’agost al 2 de setembre
de 8 h a 15 h
* A partir del 5 de setembre de 8 a 21 h.
* Dia 9 de setembre de 8 a 15 h

DONES DE LA MAR. SAL A LES VENES.
De Maribel Cera.
De l’1 de setembre al 27 de novembre de
2022
Preu: 2 € adult, 1 € estudiants i jubilats,
nens gratuït fins als 12 anys.
Horari Torre:
Fins al 31 d’agost: De dimarts a dissabtes
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. Diumenges i festius
d’11 a 14 h
A partir de setembre. Dissabtes d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h

FESTA MAJOR

a les xarxes i als mitjans
Comparteix les teves fotos de tots els
actes de la Festa Major de la MD del Camí
a les xarxes i etiqueta-les amb:
#fmcami2022 #cambrilsfestes
#cambrilscultura #cambrils
#igerscambrils
Seguiu els actes de festa major a través
de:
@ajcambrils
@cambrilsfestes
www.facebook.com/cambrilsfestes
www.facebook.com/ajcambrils
@ajcambrils

Programació amb Ràdio Cambrils. 90.0 FM
www.radiocambrils.cat

Seguiu les noticies de Festa Major a través
de Revista Cambrils
www.revistacambrils.cat
@revistacambrils

Tots els actes al teu mòbil amb l’aplicació:
CIRCDELACULTURA

Organitza i coordina:

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
- Departament de Festes

Organitzen i participen:

Ajuntament de Cambrils
- Alcaldia
- Departament de Cultura
- Departament d’inclusió Social
- Departament de Serveis i Medi Ambient
- Policia Local de Cambrils
- Museu d’Història de Cambrils
Entitats Festives de Cambrils:
- Associació Amics de la Sardana de Cambrils
- Ball de Bastons de Cambrils
- Ball de Diables de Cambrils Els Cagarrieres
- Colla Castellera Xiquets de Cambrils
- Colla Gegantera Tota l’Endenga
- Timbalers Cop de Cap
- Ball parlat Vileros i Mariners
Entitats i Associacions de Cambrils:
- NAC. Nit d’Artistes de Cambrils. Vilerus i Mariners
- Coral Verge del Camí
- La Teca Teatre
- Parròquia de Santa Maria

Agraïments

-Brigada Municipal
-Policia Local
Programa oficial de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí 2022
L’organització es reserva el dret de modificar aquest programa, si
per causes de darrera hora ho considera convenient, anunciant-ho,
en cas de ser possible, als mitjans de comunicació.
En el cas d’inclemències meteorològiques s’informarà a traves de les
xarxes socials del departament de festes i altres mitjans de l’ajuntament, les alternatives
Dipostit Legal: DL T 911-2022
Disseny i maquetació: Espremedora, comunicació visual SL

