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La Festa Major de la Mare de Déu
del Camí de Cambrils torna al carrer
Música, foc i tradició entre el 27 d'agost i el 15 de setembre

El programa s'ha presentat aquest dijous | Cedida

La regidora de Cultura i Festes, Cinta Ballesté, i representants de les diferents entitats festives
de Cambrils han presentat la programació de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí, que
torna als carrers carregada de música, foc i tradició. La cita s'ha adaptat a la situació actual,
seguint totes les mesures de seguretat, però no ha renunciat a les tradicions populars, als
concerts o als espectacles familiars, buscant noves fórmules per recuperar alguns actes com el
Seguici festiu, la Nit del Foc o el ball parlat dels Vileros i Mariners. El programa inclou prop d'una
trentena d'activitats i aposta pel parc del Pinaret com un dels escenaris principals per poder
controlar millor l'aforament i les distàncies. Els altres espais de la festa a l'aire lliure seran el pati
de l'Ermita, la plaça del Setge, els carrers del barri antic, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de
Mossèn Joan Batalla i el parc del Pescador.
[h3]Actes des del 27 d'agost[/h3]
La regidora de Festes ha destacat "la quantitat i la qualitat" del actes organitzats malgrat les
limitacions i ha agraït la "implicació" de les entitats festives "per mantenir la il·lusió i la col·laboració
que fan possible la festa". El programa comença el 27 d'agost amb actes previs. La Fira del
Disc s'instal·larà a la plaça de Mossèn Joan Batalla el cap de setmana del 27 al 29 d'agost. El 28
d'agost arribarà l'esperada segona edició del Festival Pròleg, que repetirà el format de la primera, el
2019, i combinarà actuacions musicals, tallers i espai d'exposició per a artistes al parc del Pinaret.
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El mateix dia, a l'auditori del parc del Pescador, la Cobla Reus Jove oferirà un concert de cobla
amb la participació dels Amics de la Sardana de Cambrils. El Parc del Pinaret tornarà a veure els
Amics de la Sardana ballant sardanes amb la Cobla Principal de Tarragona el dia 1 de setembre
al vespre i acollirà l'espectacle de dansa, llum, foc i música de Crea't el 2 de setembre a la nit.
El 3 de setembre el pregó de Festa Major de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries donarà
el tret de sortida a la Feta Major. Serà el preludi d'uns quants dies de moltes activitats, començant
per la (No) Nit del Foc del 4 de setembre, que es recupera amb un format i horari adaptats a la
plaça del Setge amb la participació de les colles locals. L'espai estarà delimitat i amb un aforament
restringit. El diumenge anterior a la Diada no es podrà celebrar la Diada Castellera, però els Xiquets
de Cambrils i el departament de Festes han programat dos actes a l'entorn de la música
tradicional i les gralles "per mantenir viva la presència i reivindicar la seva importància dins del
patrimoni festiu". Per això, el 5 de setembre al pati de l'Ermita hi haurà un concert, audició i
exposició d'instruments tradicionals a càrrec de la companyia d'espectacles Traüt i un concert de
gralles de Canya d'Or.
El mateix dia 5 de desembre el grup de Teatreteràpia d'Altafulla presentarà Crema cremada al
Teatre del Casal de la mà de la Teca Teatre i es projectarà la pel·lícula Les aventures de Tintin.
El secret de l'Unicorn en una sessió de Cinema Popular Vileru organitzada per la NAC.
La setmana següent arrencarà amb espectacles familiars al parc del Pinaret. El dilluns 6 de
setembre el grup Ambauka oferirà l'animació infantil musical De cap per avall i el dimarts 7 de
setembre la companyia Matito estrenarà a Cambrils el seu nou espectacle Tomassa: la
Xatarrinya, protagonitzat per una titella de grans dimensions. El dimarts al vespre tindrà lloc a la
sala de plens de l'Ajuntament la tradicional recepció institucional a les Maria del Camí nascudes o
que visquin a Cambrils en un acte restringit a les homenatjades.
El que no pot faltar el dia abans de la Festa Major és el ja clàssic concert de Miquel del Roig,
que oferirà dos recitals per arribar a més públic. Tot i que la tradicional pujada de la Galera no
serà possible, la bèstia de Foc farà acte de presència i serà una espectadora de primera. El dia 8 de
setembre, Diada de la Mare de Déu del Camí, se celebren els actes centrals del programa
festiu. De bon matí, el Ball de Diables Els Cagarrieres i els Grallers de la Colla Gegantera Tota
l'Endenga s'encarregaran de despertar a tothom amb les Matinades pels carrers del barri antic.
Al matí s'oficiarà la missa solemne concelebrada a l'Ermita de la Mare de del Camí, amb l'actuació
de la Coral Verge del Camí, i es farà l'ofrena de flors dins del santuari. A la tarda els actes
continuaran al parc del Pinaret.
El ball parlat Vileros i Mariners farà un repàs satíric a la política en dues sessions i totes les entitats
festives participaran al Seguici Festiu Estàtic. El 9 de setembre s'inaugurarà l'exposició fotogràfica
Antoni Campañà a Cambrils a la sala Àgora de l'Ajuntament i el conjunt vocal coreogràfic SAR
Guerel de la República de Calmúquia (Rússia) actuarà al parc del Pinaret en el marc de les
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya d'Adifolk, que compten amb la participació de
Cambrils per primera vegada.
El divendres 10 de setembre tindrà lloc al parc del Pescador l'acte de la Diada Nacional de
Catalunya, amb el parlament institucional de la presidenta del Consell Comarcal, Rosa Maria
Abelló, i l'actuació de la Coral Verge del Camí. D'altra banda, el popular concert de la Diada al parc
del Pinaret s'ha transformat en dues actuacions que s'oferiran per separat i amb el públic
assegut dels artistes Suu i Xavi Sarrià.
El 12 de setembre Doctor Prats portarà el seu directe sorprenent i energètic Massa bé Tour al
parc del Pinaret, en el que serà el concert final de Festa Major, i el grup La Tramoia presentarà
Dobles parelles al Teatre del Casal. Finalment, el 15 de setembre es projectarà el documental La
capsa vermella. La guerra infinita d'Antoni Campañà al cinema Rambla de l'Art, amb
l'assistència dels directors, Toni Monné i Arnau González Vilalta.
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[h3]Informació sobre les entrades[/h3]
La majoria d'actes i concerts són gratuïts. S'haurà de portar l'entrada o invitació per a tots els actes
que es requereixi. L'accés a tots els concerts de Festa Major serà limitat i amb invitació prèvia. Les
entrades dels concerts es poden reservar a través de la plataforma
https://www.entrapolis.com/ca (https://www.entrapolis.com/ca) a partir del 26 d'agost, excepte
pel Festival Pròleg que s'han de reservar a https://entradium.com/ca/events/festival-proleg-2021
(https://entradium.com/ca/events/festival-proleg-2021) .
Les entrades de la (No) Nit del Foc també es podran reservar per Entrapolis o bé recollir a partir
del dia 25 a la Torre del Llimó i al centre Ccívic les Basses fins a exhaurir invitacions. Les entrades
del Pregó i la representació de Vileros i Mariners es podran recollir a partir del dia 26 a la Torre del
Llimó i al Centre Cívic les Basses. Es podran recollir un màxim de quatre entrades per persona i
s'haurà d'indicar el nom, cognoms i telèfon de totes les persones assistents.
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