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M. Cinta Ballesté Aran

Regidora de Cultura i Festes
Camí Mendoza i Mercè

Alcaldessa de Cambrils

Salutació
La Festa Major de Sant Pere 
és per Cambrils l’entrada a 
l’estiu i d’ambient als carrers 
i places. Són uns dies plens 
de retrobaments, d’alegria, 
de música, de festa, i també 
de molta feina pel sector dels 
serveis.

Enguany, a part de l’entrada de 
l’estiu, és per a tots el despertar 
d’una nova època després de 
tot el que hem viscut amb motiu 
de la pandèmia de la COVID-19. 
Tot i que la situació sanitària ens 
fa seguir unes mesures encara 
força estrictes, hem volgut 
preparar una festa major on no 
falti ni l’alegria ni les ganes de 
gaudir Sant Pere. 

Aquests dies estaran plens 
d’actes com la tradicional 
sortida del Seguici Festiu, 
que serà el dia 29 a la tarda al 
parc del Pescador, on petits 
i grans podran gaudir del 
nostre patrimoni festiu i cultura 
popular. També tindrem una 
revetlla de Sant Pere diferent, 
ja que viurem el concert de 
l’orquestra asseguts. Però 
de ben segur que amb la 
seva música ens oferiran uns 
moments per recordar.  

Enguany Sant Pere no serà 
una festa major tal com ens 
agradaria que fos. No obstant 
això, esperem que gaudiu dels 
actes que us hem preparat amb 
moltes ganes. I, sobretot, que 
en mesura del possible sortiu 
al carrer i visqueu Cambrils. 
Ara, més que mai, tots ens 
necessitem!  

Bona Festa Major. 

Sant Pere Cambrils
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Guía 
ràpida de 
la Festa 
Major

Dilluns 28 de juny
 Lectura del Manifest Institucional 

del Dia Internacional de l’Orgull 
LGBTIw

 CanalBibCambrils,   
espectacle familiar,  
els colors de cadascú  

 Cucanyes tradicionals

 Concert-Revetlla  
de Sant Pere 

Dimarts 29 de juny
 Matinades 

 Missa Major  

 Seguici festiu estàtic

Dimecres 30 de juny
 Espectacle infantil,  

“Aquesta bruixa  és un encant”

 Taller “Berta DJ silent  
ecstatic dance”

Dissabte 3 de juliol
 Teatre 

“Animals de companyia” i 
 “Entre monòlegs i converses”

Diumenge 4 de juliol
 Teatre 

“Un rellotge per la dona del temps” i 
“Converses de confinament”

Dimecres  
23 de juny 
A les 12 h, 
al passeig del Port a l’altura del 
Pla de les Serenes, 

Programa especial 
per celebrar 
els trenta anys 
d’emissions de Ràdio 
Cambrils
Programa en directe a peu de 
carrer de dues hores de durada 
que inclourà converses amb antics 
treballadors de la ràdio i amb 
col·laboradors actuals, diverses 
entrevistes d’actualitat i una 
actuació del grup La Clandestina. 
Es podrà escoltar a través del 90.0 
de la FM o la pàgina web  
www.radiocambrils.cat.  
Mascareta - distància

A les 19.30 h, 
davant de la Torre del Port, 

Arribada de la  
Flama del Canigó 
portada pels representants del Ball 
de Diables de Cambrils, Cagarrieres 
i les entitats festives. 
TIMBALADA per part dels 
timbalers del Ball de Diables. 
Seguidament, davant de la Torre del 
Port, LECTURA DEL MANIFEST 
DE LA FLAMA DEL CANIGÓ  
per part de les Entitats Festives 
i del Pubillatge. 
Encesa d’espelmes com a record de 
les víctimes del Covid-19 
Mascareta - distància

A les 20.30  h,  
a la zona de l’escenari  
del parc del Pescador 

Concert i ballada  
de sardanes 
per part de la Cobla Principal de 
Tarragona  i dels Amics de  
la Sardana de Cambrils

Aforament limitat.  
No cal entrada per accedir. 
Espai delimitat, hi haurà control 
d’accés. Obertura accés a les 20 h.  
Entrada per l’interior del parc. 
Mascareta – mans – distància

Divendres 
25 de juny
A partir de les 18 h,  
al Sorral del Port de Cambrils, 

X Trobada de vela 
llatina de Cambrils 
2021
inici de l’amarrament de tots els 
bastiments participants

A les 19.30 h,  
a la sala d’actes del Centre Cultural, 

Veus Cambrilenques 
amb la conferència MESTRES 
D’AIXA DE CAMBRILS, a càrrec 
de Joan Arca Míguez, antropòleg 
i professor del Departament 
d’Antropologia, Filosofia i Treball 
Social de la URV. Imprescindible 
inscripció prèvia a  
museu@cambrils.cat o bé  
trucant al T. 977794528. 

També serà transmès en directe 
a través del canal de Youtube del 
Museu d’Història de Cambrils  
https://www.cambrils.cat/
museu/

Dimecres 23 de juny 
 Programa especial Ràdio Cambrils

 Flama del Canigó

 Concert i ballada  
de sardanes 

Divendres 25 de juny
 X Trobada de vela llatina  

de Cambrils 2021

 Veus Cambrilenques 

 Concert amb  
Stromboli jazz band

Dissabte 26 de juny
 Inauguració de  

l‘exposició fotogràfica Morralla  

 Demostració  
de navegacióde l’art  
amb vela llatina

 Festa de l’Ormeig.  
Pesca tradicional  
de Cambrils

Diumenge 27 de juny
 Taula rodona,  

Sarsiaires de Cambrils 

 Espectacle familiar,  
the tower 



Sant Pere Cambrils

A les 20 h,  
a la zona de l’escenari del  
parc del Pescador 

Concert amb  
Stromboli jazz band
Stromboli Jazz Band és un grup 
de swing, dixieland, jazz popular 
i altres músiques integrat per 
músics professionals del Camp de 
Tarragona, que tenen una àmplia 
formació i experiència en aquest 
àmbit.  
Ens els seus espectacles es barreja 
bona música, amb dosis d’humor, 
teatre i una gran interacció amb el 
públic.

Aforament limitat.  
No cal entrada per accedir. 
Espai delimitat, hi haurà control 
d’accés.  
Obertura accés a les 19.30 h.  
Entrada per l’interior del parc. 
Mascareta – mans – distància

Dissabte 
26 de juny
A partir de les 10 h,  

Arribada de la resta 
de les embarcacions 

participants a la X TROBADA DE 
VELA LLATINA DE CAMBRILS. 

Les barques restaran abarloades 
davant de la Confraria de Pescadors 
de Cambrils.

A les 12 h,  
a la Torre del Port, 

Inauguració de  
l‘exposició 
fotogràfica Morralla  

de l’artista cambrilenca MARIA 
ÀNGELS MATAMOROS BRU. 

Organitza: Museu d’Història de 
Cambrils, Campus Extens de la URV 

Aforament limitat. 
Mascareta – mans – distància

A partir de les 18 h,  
a garbí del Port de Cambrils, 

Demostració  
de navegacióde l’art  
amb vela llatina
Les embarcacions participants a la 
trobada s’aniran afegint lliurement 
tot navegant per davant de la Platja 
de la Riera d’Alforja. 

Sant Pere Cambrils

Sant Pere 
Cambrils

A la part superior del Moll de 
Ponent del Port

Reserva prèvia d’entrades, fins el 
dia 23 de juny,   al Centre Cultural. 
Tèlefon: 977369060 o correu a 
centrecultural@cambrils.cat. 

Màxim 4 entrades per reserva.  
Aforament limitat. 
Espai delimitat, hi haurà control 
d’accés

A partir de les 19.30 h,  

OBERTURA DEL RECINTE AL 
PÚBLIC.  Entrada des del passeig 
de les Palmeres. 

A partir de les 20 h,   
inici de la XV FESTA DE L’ORMEIG. 
Pesca tradicional de Cambrils, 
amb un reconeixement públic a les 
actuals famílies pescadores en actiu 
de les embarcacions d’arts menors 
del Port de Cambrils. 

A les 20.30 h,  
a recer del moll de Ponent del 
Port de Cambrils, RECREACIÓ 
DE LA TÈCNICA DEL BOL A 
BATRE amb una calada de soltes a 
càrrec de pescadors professionals 
d’arts menors de la Confraria de 
Pescadors de Cambrils. 

Tal i com va recollir en Josep Lluís 
Savall al seu llibre Vocabulari dels 
pescadors de Cambrils, “fins fa uns 
40 anys, dins un recinte tancat per 
una peça del tresmall i la terra, es 
tiraven pedres i es batia la mar amb 
els rems per armallar els peixos i fer 
bona pesquera!”..

Festa de  

l’Ormeig
Pesca tradicional  

de Cambrils

Després de XORRAR LES 
SOLTES, tots els bastiments 
participants a la X TROBADA 
DE VELA LLATINA de Cambrils 
acompanyats dels bots de rem 
dels clubs locals, entraran a port 
un per un per davant del recinte 
superior del Moll de Ponent. 
Mentre naveguin amb les veles 
hissades uns o bogant els altres, 
es comentarà la NAVEGACIÓ DE 
LLUÏMENT tot rememorant les 
llargues jornades que els pescadors 
passaven a la mar a bord d’aquests 
tipus d’embarcacions a rem i vela.

Mascareta – mans – distància 
Es retransmetrà per  
streaming
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Diumenge 
27 de juny
A les 10 h,  
al mig del port de Cambrils, 

Hissada conjunta de  
veles llatines
Tot seguit, inici de la VIII Navegada 
Josep Lluís Savall fins al port de 
l’Ametlla de Mar amb tot l´estol 
d´embarcacions participants a la 
trobada.

Dilluns 
28 de juny
ACTIVITATS EN EL MARC 
DEL DIA INTERNACIONAL DE 
L’ORGULL LGBTI

A les 10.30 h,  
a la plaça de l’Ajuntament,  

Concentració 
ciutadana i  lectura 
del Manifest 
Institucional 
amb motiu de la commemoració 
del  DIA INTERNACIONAL  
DE L’ORGULL LGBTI 

Mascareta – distància

A les 18 h,  
a través del Canal YouTube de la 
Biblioteca 

CanalBibCambrils,  
espectacle familiar,  
els colors de cadascú  
a càrrec de la companyia  
FES-T’HO COM VULGUIS!

L’Aleix, l’Erill, la Laura, el Manolo i 
l’Aina són els i les protagonistes 
dels diferents contes que expliquen 
històries i situacions sobre diversitat 
amb amor i respecte, sense pors ni 
prejudicis! 

Durada: 45 minuts 
Organitza: Àrea de Polítiques          
d’Igualtat i Biblioteca Josep   
Salceda i Castells.

A les 18.30 h, 

a la terrassa del Bar 
La Confraria al Moll de Ponent 

Taula rodona,  
Sarsiaires de Cambrils 
CLOENDA DE LA X TROBADA DE 
VELA LLATINA, TAULA RODONA, 
SARSIAIRES DE CAMBRILS, a 
càrrec de diferents generacions de 
pescadors d’arts menors del Port de 
Cambrils.

Aforament limitat 
Mascareta – mans – distància

A les 19 h, 
a la zona de l’escenari  
del parc del Pescador, 

Espectacle familiar,  
the tower
DE TRAÜT,   
COMPANYIA D’ESPECTACLES

Uns soldats anglesos bojos i 
maldestres preparen una gran 
torre d’assalt medieval per atacar a 
l’enemic. Però no sempre tenen ben 
clar qui és l’enemic i s’emboliquen 
en un seguit de situacions còmiques 
que fan riure a tothom.

Un espectacle de teatre còmic 
gestual, amb música en directe 
i carregat de gags, accions i 
situacions surrealistes per  
fer riure a tots els públics.

Amb la participació i col·laboració  
de la COLLA CASTELLERA,  
XIQUETS DE CAMBRILS

Aforament limitat.  
No cal entrada per accedir. 
Espai delimitat, hi haurà control 
d’accés.  
Obertura accés a les 18.30 h. 
Mascareta – mans – distància

De les 19 h a les 20,30 h,  
a la plaça del Pòsit,

Cucanyes 
tradicionals, 
amb PETIT OCI.

Espai delimitat,  
hi haurà control d’accés.  
Mascareta – mans – distància

A les 20 h i a les  23 h,  
a la zona de l’escenari del  
parc del Pescador,

Concert-Revetlla  
de Sant Pere 
amb l’ORQUESTRA VENUS.

Aforament limitat

Hi ha dos sessions del concert.  
A les 20 h i a les 23 h. 

Podeu recollir les vostres entrades 
al Patronat de Turisme, fins el 
dia 28  de juny al matí  i al Centre 
Cultural, fins el dia 23 de juny, o fins 
a exhaurir les entrades,   
indicant horari de la sessió,  
nom i telèfon dels assistents. 
Màxim 4 per persona. 

Espai delimitat, hi haurà control 
d’accés

Obertura accés per la  
sessió de les 20 h,  a les 19.30 h.

Obertura accés per la sessió  
de les 23 h, a les 22.30 h.

Entrada per l’interior  
del parc. 
Mascareta – 
mans – distància
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Dimarts 
29 de juny
A les 9 h,  
pels carrers del barri del Port, 

Matinades 
amb els DIABLES CAGARRIERES 
I ELS GRALLERS DE TOTA 
L’ENDENGA.

Es podrà seguir per  
instagram  LIVE de @cambrilsfestes

A les 12 h,   
a l’església parroquial de Sant Pere,

Missa Major  
EN HONOR A SANT PERE  
Amb la presència d’autoritats i 
pubillatge 

Aforament màxim 70%

De 19 a 21.30 h,  
al parc del Pescador, 

Seguici festiu estàtic, 
amb la participació de les ENTITATS 
FESTIVES DE CAMBRILS: la Colla 
Gegantera Tota l’Endenga amb el 
seu grup de grallers, els Gegants, 
els Nans i les bèsties de foc, la 
Farnaca amb els seus timbalers, i 
la Farnaqueta acompanyada  dels 
Nyanyos timbalers, els Timbalers 
Cop de Cap, el Ball de Bastons, els 
Amics de la Sardana, els Xiquets 
de Cambrils i  el Ball de Diables  Els 
Cagarrieres amb el grup de timbals 
i la seva bèstia de foc La Galera..

Trobareu totes entitats festives  
al llarg del parc del Pescador i 
podreu  anar descobrint i gaudint 
dels elements festius, les seves 
músiques, els seus balls, dels 
timbals i del foc.

Es podrà seguir també per les 
xarxes socials de l’ajuntament.

Es demana que el públic assistent 
segueixin les instruccions del 
personal de l’organització i entitats. 
Es recomana que es circuli per 
l’itinerari del parc i que no s’estigui 
molta estona aturat en un mateix 
espai.  

Accés per l’entrada del passeig de 
les Palmeres i sortida per la per la 
porta nord, que dona accés a la 
plaça Creu de la Missió. 
Aforament limitat. 

Hi haurà control d’accés.  
No cal entrada per accedir. 
Mascareta - distància

NOTA: S’indica que el parc 
romandrà tancat al públic entre les 
17 h i les 19 h, per la preparació de 
l’activitat, exceptuant la zona del 
bar-restaurant. 

SORTIDA

ENTRADA



La mar  
de tapes 2021
IX Ruta de Tapes amb 
Estrella Damm a Cambrils. 
Producte local i Km0

DEL 18 AL 27 DE JUNY  
27 ESTABLIMENTS PARTICIPANTS

Consulteu els establiments 
 i horaris a  www.lamardetapes.com o 
al tríptic promocional  de la Ruta de la 
Tapa.

Organitza: Patronat Municipal  
de Turisme de Cambrils

Exposicions Museu d’Història

EDIFICI CONSISTORIAL 
Plaça de l’Ajuntament, 4

SALA ÀGORA
 Fins el 2 de juliol

Exposició  
Artistes de Cambrils
Exposició col·lectiva d’obres realitzades 
pels artistes de Cambrils.

Horari exposicions a l’edifici Consistorial: 
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h 
Dissabtes, diumenges i festius tancat 
S’habilitaran algunes tardes per a visites, 
previ anunci.

CENTRE CULTURAL
Sant Plàcid, 18-20

SALA AMBITS 
 Fins el 2 de juliol

Exposició Squilla Mantis.  
la línia en acció 
de Teresa Felip

A traves d’un exercici de línia continuada, 
es mostra  la Galera, animal versàtil i 
enigmàtic. 

Horari exposicions  al Centre Cultural: 
De dilluns a divendres de 9 h a 21 h 
Dissabte, diumenge i festius tancat

MUSEU MOLÍ  
DE LES TRES ERES

Dissabte de 11h a 14h i de 17 a 20 h; 
diumenge i festius de 11h a 14h.

Exposicions permanents: 

Molí de les Tres Eres: 
testimoni viu del passat i 
Cambrils: els orígens
Exposició temporal: 

Estius d’art i literatura. 
Palau Ferré i Jaume 
Ferran

VIL·LA ROMANA DE LA LLOSA
Dissabte d’10 a 13.30 h i de 15.30 a 
17.30 h.

Diumenges i festius de 10 a 13.30 h

TORRE DEL PORT
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

Diumenges i festius d’11 a 14 h.

Dia 24 de juny tancat.

Exposició temporal: 

Morralla
de la fotògrafa Maria Àngels Matamoros 
Bru a partir del dissabte 26 de juny 

Dissabte 
3 de juliol
A les 19.30 h,  
al Teatre del Casal. Plaça de l’Església,

Teatre
LA TEQUETA presenta  
 “Animals de companyia” i 
 “Entre monòlegs i converses”

Preu: 4 €.  
Aforament limitat.  
Venta d’entrades a partir de les 18.30 h  
Organitza: La Teca Teatre

Diumenge 
4 de juliol
A les 19.30 h,  
al Teatre del Casal. Plaça de l’Església,

Teatre
LA TEQUETA presenta 
 “Un rellotge per la dona del temps” i 
“Converses de confinament”

Preu: 4 €  
Aforament limitat. 
Venta d’entrades a partir de les 18.30 h 
Organitza: La Teca Teatre

               Dimecres 
              30 de juny
                     A les 19 h,  
                   a la zona de l’escenari  
               del parc del Pescador, 

         Espectacle infantil,       
     “Aquesta bruixa  
  és un encant”, 
de MARIETA VOLTERETA

La protagonista és una Bruixa, que, 
tot i patir les conseqüències dels 
perjudicis d’algunes persones, vol que 
la coneguem de debò. Mitjançant la 
seva màgia, cançons, jocs i encanteris 
ens mostrarà l’autèntic i fascinant món 
de les bruixes.

Aforament limitat.  
No cal entrada per accedir. 
Espai delimitat, hi haurà control d’accés.  
Obertura accés a les 18.30 h. 
Entrada per l’interior del parc.

A les 19.30  h, 

a la platja de davant de l’Escola 
d’Hoteleria,

Taller “Berta DJ silent 
ecstatic dance”
A càrrec de BERTA SALA MARGALEf  
@berta_shamana_dj_

Sessió musical per viure un recorregut 
emocional a través de la lliure expressió 
del cos. 

Places limitades. Inscripció prèvia fins el 
27 de juny a  
www.cambrils.cat/igualtat 
Durada: 2 hores

Organitza: Àrea de Polítiques 
d’Igualtat. Activitats en el marc del Dia 
Internacional de l’Orgull LGBTI

Zona degudament delimitada.



Festa Major  
virtual

Informació

Xarxes socials
Comparteix les teves fotos de 
Sant Pere a les xarxes i etiqueta-les 
amb:  
 #cambrils_stpere21   
 #cambrilsfestes     
 #cambrilscultura  
 #cambrils  
 #igerscambrils  

Retransmissió en directe   
i diferit de la Festa Major per 
les xarxes socials de l’Ajuntament, 
Instagram, IGTV, facebook

Seguiu els actes 
de festa major a través de: 

@ajcambrils  
@cambrilsfestes

www.facebook.com/
cambrilsfestes 
www.facebook.com/jcambrils

@ajcambrils

LIVE a Instagram  
@ajcambrils 
Lectura manifest  
Flama del Canigó.  
Dimecres 23 de juny a les 19.30 h.   

Programació amb  
Ràdio Cambrils 90.0 FM  
www.radiocambrils.cat  

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

Actes i concerts estàtics  
al Parc del Pescador

Els diferents actes i concerts  estàtics es 
faran a l’escenari del Parc del Pescador.

L’espai estarà delimitat i d’aforament 
limitat

L’accés serà per l’interior del parc i la 
sortida per la porta nord, que dona 
accés a la plaça Creu de la Missió.

Tenen aforament limitat, amb reserva 
i/o recollida d’entrades als llocs indicats:

Concert-Revetlla de Sant Pere 
dilluns 28.  
Recollida d’invitacions al Centre 
Cultural, fins el dia 23 de juny i al 
Patronat de Turisme fins el dia 28 de 
juny o fins a exhaurir les entrades. 
Màxim 4 entrades per persona.

Tenen aforament limitat,  
d’accés lliure amb control d’accés:

Sardanes – dimecres 23

Stromboli Jazz Band – 
divendres 25 de juny

Espectacle Familiar  
The Tower – diumenge 27. 

Espectacle infantil. Aquesta Bruixa  
és un encant – dimecres 30 

Festa de l’ormeig
Es realitzarà a la part superior del Moll 
de Ponent del Port

L’espai estarà delimitat i d’aforament 
limitat

L’accés serà pel passeig de les Palmeres

Reserva prèvia d’entrades, fins el dia 23 
de juny, al Centre Cultural. Per correu a 
centrecultural@cambrils.cat o trucant 
al telèfon T. 977369060. Màxim 4 
entrades per reserva. S’haurà d’indicar 
nom, cognoms i telèfon dels assistents. 

Programes  
de la Festa Major

Trobareu el programa en format 
digital a la web de l’ajuntament  
www.cambrils.cat  i del 
departament de festes  
www.cambrils.cat/festes 

També a les xarxes socials de festes  
instagram: @cambrilsfestes i festes: 

Trobareu els programes impresos 
als equipaments municipals: 
ajuntament, centre cultural, Torre 
del Llimó, Casal de la gent gran, 
Biblioteca, Ateneu, Patronat de 
Turisme, Museu Torre del Port, 
centre cívic Les Basses i centre cívic 
de Vilafortuny.

Seguici festiu estàtic 
Dimarts 29

Trobareu totes entitats festives al llarg 
del parc del Pescador. Aforament 
limitat, d’accés lliure amb control 
d’accés

Accés per l’entrada del passeig de les 
Palmeres i sortida per la per la porta 
nord, que dona accés a la plaça Creu 
de la Missió. La resta d’accessos al parc 
restaran tancats.

El parc romandrà tancat al públic entre 
les 17 h i les 19 h, per la preparació de 
l’activitat, exceptuant la zona del bar-
restaurant.

Normes per als actes  
amb aforament limitat

S’obrirà l’espai amb antelació per tal 
que no hi hagi aglomeració de gent a 
l’entrada

L’organització assignarà els seients al 
públic. Seguiu les indicacions

És obligatori venir amb mascareta i  
dur-la posada durant tot l’acte

És obligatori rentar-se les mans a 
l’entrada amb gel desinfectant

Cal seguir les distàncies de seguretat, 
seguint en tot moment les indicacions 
de l’organització

Els adults hauran de ser responsables 
dels seus infants a càrrec en tot 
moment.

No es permès ni menjar, beure o fumar 
en el recinte dels actes. 

Dipòsit legal DL T  672-2021 
Imprimeix: Gràfiques Ortiga 
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Aquest programa de la Festa Major 2021, ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de diferents 

departaments de l’Ajuntament i  
entitats de Cambrils.

PARTICIPEN I COL·LABOREN:
Ajuntament de Cambrils 

Alcaldia 
Departament de Cultura 

Departament de Polítiques d’Igualtat 
Patronat de Turisme de Cambrils 

Museu d’Història de 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 2021

L’organització es reserva el dret de modificar aquest 
programa, si per causes de darrera hora o per 

noves mesures covid, ho considera convenient, 
anunciant-ho en cas de ser possible als mitjans de 

comunicació i a les xarxes socials. 

ORGANITZA I COORDINA
Ajuntament de Cambrils 
Departament de Festes


