PROGRAMA

FESTA MAJOR
DE
SANT PERE
JUNY 2020

SALUDA FESTA MAJOR
DE SANT PERE
Celebrar, compartir i sentir la Festa Major és més necessari
que mai en aquests moments complexos. No és el programa
de Sant Pere que ens hauria agradat organitzar però és el
que ens permet la situació actual i no volem deixar perdre
l’ocasió. Per això hem aparcat les lamentacions, ens hem
centrat en les coses que sí que es poden fer i les hem exprimit
al màxim.
El resultat és una festa molt diferent, amb un pes important
de les xarxes socials, activitats itinerants per fer arribar un
trosset de la Festa Major de Sant Pere a diferents punts de
la ciutat i, com a novetat, els menús de Festa Major dels
restaurants.
Serà un Sant Pere adaptat i repensat, amb altaveus al passeig,
que ens portarà records del passat però que també ens en
regalarà de nous, que ens farà gaudir de la cultura popular
encara que sigui d’una altra manera, i que us convido a
viure amb tantes ganes i il·lusió com qualsevol altre any.
Sant Pere és una tradició molt arrelada que els cambrilencs
i les cambrilenques portem dins. Aprofitar-la i passar-ho
bé, tot i les restriccions, només depèn de nosaltres i de
com ens ho agafem. Si hem estat capaços de passar-nos
tant de temps sense sortir de casa, si ens hem reinventat
i hem trobat nous camins, segur que ara entre tots i totes

aconseguirem que la Festa Major sigui tot un èxit.
Aquestavegadanoméslapodremcompartirfísicamentamb
les persones més properes però virtualment ens sentirem
molt a prop de tothom que l’estigui vivint, mantenint
l’esperit col·lectiu i popular de la celebració.
Des d’aquí us animo a gaudir de la Festa Major a casa, als
balcons, a les terrasses o al carrer però sense aglomeracions,
mantenint les distàncies, amb molta responsabilitat i
prudència, sempre respectant les normes de les autoritats
sanitàries.
Us proposem que celebreu les revetlles en grups petits
acompanyats de la música de les orquestres per Ràdio
Cambrils, que no us perdeu els espectacles familiars,
animacions i havaneres; que reserveu un bon lloc del sofà
de casa per veure i comentar el concert especial de Carlos
Ventura; que feu el vermut mariner i que seguiu la recepta
jove de Sant Pere que trobareu al programa.
Seria molt emocionant veure tots els balcons guarnits,
omplir Cambrils de festa, deixar-se portar per la música,
tancar els ulls i imaginar que estem junts a la pista de ball.
Seria un somni enyorar la Festa Major més popular i social
però sense recança, després d’haver celebrat un Sant Pere
inoblidable malgrat tots els malgrats.
Us hi apunteu? Visca la Festa Major!

Camí Mendoza i Mercè
Alcaldessa de Cambrils

M. Cinta Ballesté Aran
Regidora de Cultura i Festes
Alcaldessa de Cambrils

ACCIONS DE FESTA MAJOR
ALTAVEUS AL PASSEIG
Aquests dies de festa, es retransmetran diferents actes
i concerts pels altaveus instal·lats al passeig Mirarmar.

XARXES SOCIALS i MITJANS DE COMUNICACIÓ
Seguiu tota la festa major a través de les diferents
xarxes socials de l’Ajuntament de Cambrils, Ràdio
Cambrils, Canal Reus Tv i Revista cambrils.
Us hem preparat diferents vídeos i activitats.
MENÚ DE FESTA MAJOR
Com a novetat de la Festa Major 2020, aquest any
els restaurants de Cambrils us proposen celebrar
les Festes amb un menú especial.
Tota la informació la teniu seguint l’enllaç de cada
establiment del llistat, o directament a les seves
webs i xarxes socials.
Celebreu la Festa Major amb un bon àpat
cambrilenc!!!!

Col·labora:
Patronat de Turisme
FESTA MAJOR ALS BALCONS
Guarniu els balcons amb domassos de Cambrils, amb
dibuixos del Seguici Festiu, amb elements mariners.
Feu fotos i compartiu-les a les xarxes amb els hastags
de festa major.
Les entitats festives de Cambrils guarniran els seus
balcons amb motius que identifiquen cada entitat.
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Dimarts, 23 de juny
FLAMA DEL CANIGÓ I
REVETLLA DE SANT JOAN
ENGUANY ENCENC LA FLAMA PER TU
LECTURA DEL MANIFEST DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
Tirada de coets per part dels Diables.
Seguidament Audició de Sardanes. Ho podràs escoltar
tot pels altaveus del passeig i per Ràdio Cambrils i per
Instagram Live.
Es demana a la població que a partir de les 22 h
encengueu espelmes i fanalets als balcons i
finestres, com a record a les persones que ens han
deixat durant la pandèmia i homenatjar aquells que
s’han mobilitzat i com a senyal d’unió dels pobles
catalans i per mantenir la tradició i nexe d’unió que
representa.
Podeu compartir les vostres fotos a través dels hastags
#FlamaCanigo20 i els propis de la festa major.
De 23 a 24 h, en directe des dels altaveus del passeig
i per Ràdio Cambrils, REVETLLA VIRTUAL AMB
L’ORQUESTRA VENUS.
Feu la revetlla als restaurants, a les terrasses , als balcons,
a les cases i als jardins amb els menús de festa major
dels restaurants adherits a la campanya i balleu al ritme
de l’Orquestra Venus.

Divendres, 26 de juny
A les 11 h, LIVE a Instagram @bibliocambrils amb
@oriol_rios de la Universitat Rovira i Virgili, sobre
el projecte Up2diversity, de lluita contra la violència i
discriminació envers el col·lectiu LGBTI.
Organitza: Biblioteca Josep Salceda i Castells.
A les 18h. LIVE a Instagram @laboiateatre
Espectacle familiar+Taller de titelles reciclades: “La
Família de les Germanes Algaba” a càrrec de La Boia
Teatre.
Activitats en el marc del Dia Internacional de l’Orgull
LGBTI.
A les 22 h, per Canal Reus TV, ESQUETXOS DE
REVETLLA. NALTROS SOM AIXÍ, de “Carlos Ventura,
els patoies i la nena de les boies”

Dissabte, 27 de juny
A les 11 h, al Molí de les Tres Eres, reobertura de la seu
principal del Museu d’Història de Cambrils. Portes
obertes amb les corresponents mesures de protecció
i seguretat.
A les 11.30 h, per els voltants del Molí de les Tres
Eres, actuació musical itinerant amb el grup LA
PRINCIPAL DEL ZUNZUN
A les 12 h, acte d’inauguració oficial del jardí, amb
els dos nous accessos al Museu Molí de les Tres Eres.
A les 12.30 h, per els voltants del Molí de les Tres Eres,
cloenda de l’actuació musical itinerant del grup La
Principal del Zunzun
A les 17 h, per Canal Reus TV, Retransmissió d’
ESQUETXOS DE REVETLLA. NALTROS SOM AIXÍ.
A les 19 h, pels altaveus del passeig i per Ràdio
Cambrils, retransmissió d’ ESQUETXOS DE REVETLLA.
NALTROS SOM AIXÍ.

Dissabte 27 i Diumenge 28
Dissabte 27, d’ 11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Diumenge 28, d’ 11 h a 14 h
Jornades de portes obertes del Molí de les Tres
Eres amb les corresponents mesures de protecció i
seguretat de reducció del 50% de l’aforament.

Diumenge, 28 de juny
A les 12 h, Manifest institucional amb motiu del
Dia Internacional de l’Orgull LGBTI, a càrrec de
l’Alcaldessa, Sra. Camí Mendoza i Mercè i la Regidora de
Benestar, Drets Socials i Salut, Sra. Helen Arcelin Zabal.
A través de Facebook.com/ajcambrils
A les 18.30 h, Taller d’ Ecstàtic Dance, a càrrec de
Berta Sala Margalef @bertaloife-Youtube: Loife Ecstatic
Dance, musicoterapeuta. A través de l’APP Zoom.
Tota la info per accedir al taller a www.cambrils.cat/
igualtat
Activitats en el marc del Dia Internacional de l’Orgull
LGBTI
REVETLLA DE SANT PERE
De 22 a 23 h, en directe pel passeig
Miramar, REVETLLA ITINERANT
amb l’Orquestra Pensylvania.
De 23 a 24 h, per Ràdio
Cambrils, SEGUEIX LA MÚSICA
DE REVETLLA amb l’Orquestra
Pensylvania.

Dilluns, 29 de juny
DIADA DE SANT PERE
A les 9 h, pels carrers del barri del Port, MATINADES
amb els Diables Cagarrieres i els grallers de Tota
l’Endenga.
Ho podràs seguir per instagram Live de
@cambrilsfestes
A les 12 h, a l’església parroquial de Sant Pere,
MISSA MAJOR
Seguici festiu virtual a través de les xarxes socials

A les 20 h, en directe a les places del Port, CONCERT
ITINERANT D’HAVANERES amb LES ANXOVETES.
Inici a la placeta de les Remendadores.
Es podrà seguir també per les xarxes socials de
l’ajuntament.

Dijous, 2 de juliol
A les 20 h, al passeig Miramar, ANIMACIÓ
ITINERANT amb CAVALLS DE MENORCA.
Es podrà seguir també des de les xarxes socials del
departament de Festes

Dissabte, 4 de juliol
A les 20 h, en directe pels carrers dels port, MÚSICA
ITINERANT AL CARRER amb STROMBOLI JAZZ
BAND.
Es podrà seguir també des de les xarxes socials del
departament de Festes.

VERMUT MARINER
Aquests dies de festa major, feu un vermut mariner
a casa, amb la família, amb els amics, a les terrasses
dels bars i restaurants. Però sobretot amb la samarreta
marinera. Feu-vos fotos i compartiu-les a les xarxes
amb els hastags específics del vermut: #vermutmariner
i #amollalcosi i amb els de festa major.
RECEPTA JOVE DE SANT PERE 2020
T’imagines una revetlla com sempre a la platja del
Regueral? Amb la platja delimitada i amb l’accés
controlat, aforament limitat de 800 persones... Gent
no en faltaria! Però tots asseguts a terra, sense poder
ballar i amb una distància mínima de dos metres amb
les persones que t’envolten?
Nosaltres no ho veiem…
I si fem un concert virtual? De veritat?! Ara que podem
trobar-nos grups de fins a 20 persones estarem
pendents de les xarxes?

EXPOSICIONS
Sala Àmbits – Centre Cultural
KERAMOS
Laura Àlvarez Keller
Del 2 de juliol al 6 d’agost de 2020.
L’artista ens mostra el resultat de treballar quatre
elements, la terra barrejada amb l’aigua, l’acció de l’aire
per assecar-la i el foc per coure-la: la ceràmica.
Sala Àgora – Ajuntament de Cambrils
A+D = Connexions
Alberto Insa i Dolors Castells
Del 3 de juliol al 27 d’agost de 20020
Confluència de dos artistes que utilitzen tècniques
diferents en temes paral·lels, el mar, els velers, i els
paisatges urbans.
Aforaments limitat segons normativa COVID-19.

FESTA MAJOR VIRTUAL

Comparteix les teves fotos de Sant Pere a les
xarxes i etiqueta-les amb:
#cambrils_stpere20 #cambrilsfestes #cambrils
#igerscambrils
Retransmissió en directe i diferit de la Festa
Major per les xarxes socials de l’Ajuntament,
Instagram, IGTV, facebook, canal Youtube de Cultura.
Seguiu els actes de festa major a través de:

@ajcambrils
@cambrilsfestes
/cambrilsfestes
/ajcambrils
@ajcambrils
En directe per instagram Live a @ajcambrils
Lectura manifest Flama del Canigó. Dimarts 23 de
juny a les 18 h.
Revetlla sant Pere. Diumenge 28 de juny, a les 23 h.
Concert anxovetes. Dilluns 29 de juny, a les 20 h.

Programació amb Ràdio Cambrils. 90.0 FM
En directe:
Lectura del Manifest de la Flama del Canigó. Dimarts
23 de juny a les 18 h. Davant la torre del Port.
Concert – revetlla de sant Joan.
Concert – revetlla de sant Pere.
En diferit:
Concert Naltrus som així. Dissabte 27 de juny
a les 19 h.
Entrevistes a les entitats participants a la Festa
Major.

Retransmissions pel Canal Reus TV
Concert Naltrus som així. Divendres 26 de juny a les
22 h, i dissabte 27 de juny a les 17 h.
Programació especial de Festa Major Sant Pere de
Cambrils. Dissabte 4 de juliol a les 17 h i a les 22 h, i
diumenge 5 de juliol a les 10 h.
Seguiu les noticies de Festa Major a través de
Revista Cambrils
www.revistacambrils.cat
@revistacambrils

RESTAURANTS ADHERITS A LA CAMPANYA
MENÚ DE FESTA MAJOR
Acuamar
Bec d'or
Braseria L'Espurna
Cal Tendre
Can Bosch
Can Solé
Dallitaliano
El Capi
El Faro
El Pescador
Fonda Montserrat
Gami Cambrils
La Palmera de la Llosa
Les Barques
Les Fonts
L'Escandall
L'Original
Maset
Taberna Ezkurrak
Restaurant Botella
Rincón de Diego
Tiki taka
Vora Restaurant
Xiringuito Restaurant del Mar

MESURES DE SEGURETAT
Es demana que durant els dies de Festa Major i en els
seus actes es mantinguin les següents mesures de
seguretat
Renteu-vos les mans amb aigua i sabó, i quan no
pugueu amb solució hidroalcohòlica. És la mesura
més eficaç per reduir la transmissió d’infeccions.
No estan permeses les aglomeracions de gent
Manteniu les distancies de seguretat de 2 metres
L’ús de mascaretes és obligatori quan no sigui
possible mantenir aquesta distància

El departament de festes ens estrenem a
instagram:
Seguiu-nos a @cambrilsfestes

Organitza i coordina:
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Departament de Festes
Aquest programa de la Festa Major 2020 postCovid-19, tant pel que fa a tota la programació
virtual com presencial ha estat possible gràcies
a la col·laboració de diferents departaments de
l’Ajuntament, entitats de Cambrils, Ràdio Cambrils,
Canal Reus TV.
Participen i col·laboren:
Ajuntament de Cambrils
- Alcaldia
- Departament de Cultura
- Departament de Joventut
- Departament de Polítiques d’Igualtat
- Museu d’Història de Cambrils
- Patronat de Turisme de Cambrils
- Revista Cambrils
Entitats festives de Cambrils: Ball de Diables
Els Cagarrieres, Colla Gegantera Tota l’Endenga,
Timbalers Cop de Cap, Ball de Bastons de Cambrils,
Amics de la Sardana de Cambrils, Colla castellera
Xiquets de Cambrils, Arjau Vela Llatina de Cambrils
Agraïments
Alcaldia				 Ràdio Cambrils
Policia Local		 Brigada Municipal
Col·labora:
Ports de la Generalitat
Programa oficial de la Festa Major de Sant Pere 2020
L’organització es reserva el dret de modificar aquest programa, si
per causes de darrera hora ho considera convenient, anunciantho en cas de ser possible als mitjans de comunicació.
Disseny i maquetació: Lypsum

