
  

CATÀLEG DEL PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA 

FESTA MAJOR DE L’ARBOÇ 

 

Memòria sobre el compliment dels requisits exigits per la declaració



  

1. Identificació de la festa 

 

Nom de la festa:  Festa Major de l’Arboç 

Comarca: Baix Penedès 

Municipi: L’Arboç 

Tipologia de Festa:  Festa Major 

Dies de la Festa:  quart cap de setmana d’agost 

Festa i elements festius:  la Festa Major de l’Arboç i els diferents balls i entremesos 
que integren el seguici popular: ball de diables, gegants, ball de bastons, i l’exhibició 
castellera del diumenge de Festa Major, cada un amb les seves característiques i 
música corresponent. 

Organització: Ajuntament de l’Arboç 

Fitxa del catàleg:  Sergi Sedó    

Contacte:  turisme@arbocenc.cat 

Adreces d’interès:  http://www.arbocenc.org/  

 

2. Inici del procediment 

D’acord amb el que estableix l’article 2, apartat 2.2 del decret 389/2006, de 17 
d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, en la qual s’estableix la inscripció en el 
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya de les festes que així ho sol·licitin, s’inicia el 
procediment de declaració atenent l’escrit de l’Alcaldia de l’Arboç de data 09.11.2005, 
núm. de registre 023706, d’11 de novembre de 2005. 

 
3. Grau de compliment dels requisits per a la decla ració de festa 

patrimonial d’interès nacional (art. 11 decret 389/ 2006) 

a) tenir un origen remot i una trajectòria mínima de 1 00 anys de celebracions 
ininterrompudes, llevat d’aquelles que, per motius polítics, socials o 
religiosos, s’hagin deixat de celebrar durant perío des curts de temps   

 
La festa major de l’Arboç té una estructura que s’ha mantingut invariable al llarg de 
més de 100 anys. Tot i que el seu origen no es pot concretar amb exactitud, la 
primera referència escrita és el programa de la Festa Major de 1876. De manera 
ininterrompuda es conserven a l’Arxiu Arbocenc tots els programes des de 1901, 



  

llevat dels del període de la guerra civil de 1936 a 1939 en què no es va celebrar 
la Festa Major. L’estructura bàsica es perpetua any rere any. 

b) respondre a uns valors identitaris i culturals conc rets i plenament assumits 
per la comunitat que sustenta la festa 

Es tracta d’una festa patronal, d’origen religiós, d’arrelament profundament popular 
i de gran participació que ja el 1901 era qualificada com “una de les més típiques 
de Catalunya”, i és organitzada tradicionalment per l’ajuntament, amb la 
col·laboració d’una comissió ciutadana. 

c) disposar d’elements propis i singulars i d’un espai  referencial de celebració i 
de característiques ben precises 

Es tracta d’una festa que, dins del model festiu tradicional a les comarques del 
Penedès i Camp de Tarragona, i centrat en el seguici de balls i entremesos 
populars ha destacat pels elements que  configuren aquest seguici i per les seves 
característiques, així com pel manteniment de la tradició i per  la participació de la 
ciutadania en la festa. 

Els espais de la Festa són els carrer i places per on desfila el seguici popular i on 
executen les seves exhibicions els diferents balls i entremesos que l’integren, en 
especial el carrer Major i la plaça de l’Ajuntament. 

d) Estructurar els actes sobre un plantejament concept ual que respongui a una 
seqüència ritual ben definida en el temps i en l’es pai de celebració, amb 
característiques ben precises, a partir d’elements singulars de caràcter 
patrimonial, que tinguin un nivell extraordinari de  qualitat estètica i artística 

Vegeu l’apartat 2 del document Memòria documentada sobre la història, 
característiques actuals, elements i implantació de la festa.      

e) Esdevenir un referent identitari i festiu d’abast n acional 

Com totes les Festes Majors, aquesta és també un referent identitari per la localitat 
que la celebra i el seu entorn territorial immediat. Per les seves característiques i 
tradició té relleu nacional, sobretot en l’àmbit de les festes amb foc i en l’àmbit 
casteller. 

f) Garantir la continuïtat de la festa a partir d’una estructura organitzativa, 
avalada per una reglamentació que vetlli per manten ir un grau de correlació 
entre la seva essència i la seva evolució d’acord a mb uns criteris àmpliament 
acceptats  

Tot i no tenir un protocol escrit, el desenvolupament de la Festa Major de l’Arboç 
està, de manera natural, del tot identificat amb la població. La continuïtat de la 
Festa Major està garantida pel propi Ajuntament i per la centenària implicació de la 
ciutadania en els diferents balls populars i entremesos que en formen l’eix 
principal. 



  

4. Grau de compliment dels requisits per a la decla ració d’elements 
festius patrimonials d’interès nacional (art. 13 de cret 389/2006) 

Atesa la seva història documentada i la seva evolució, són susceptibles de ser 
declarats: el ball de diables, amb l’acte específic i singular de la Carretillada, el ball de 
bastons, els gegants i l’exhibició castellera, tots ells amb les seves particularitats i 
músiques. 

Barcelona, 26 d’octubre de 2009  


