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salutació

Us presentem el programa de festes 
d’estiu de Constantí amb la finalitat 
de potenciar i guiar l’assistència als 
actes i, a més, per conèixer-nos més 
entre nosaltres i reforçar la nostra 
relació de convilatans. Penso que el 
nostre poble té les dimensions ide-
als d’un bon àmbit de convivència i 
així ho expressa en les seves festes 
majors.

Seguim la tradició de descansar 
uns dies (en un origen antic, entre 

la sega i la verema), de refrescar-nos 
en el centre de l’estiu, de celebrar el 
dia del nostre Sant Feliu l’Africà, de 
prendre el carrer, de deixar-nos ser 
en amistat.

Des de l’inici de la democràcia es 
va lluitar per unes festes populars, 
amb l’Ajuntament al capdavant i 
les entitats com a animadores. Sens 
dubte, hem progressat, renovat, 
i —depenent dels recursos— hem 
fet de més i de menys, però sempre 
amb qualitat i dignitat.
Que totes i tots trobeu el vostre es-
pai i el vostre temps. Ens veiem i ens 
saludem.

Óscar sánchez Ibarra

Alcalde de Constantí

Os presentamos el programa de fies-
tas de verano de Constantí con el fin 
de potenciar y guiar la asistencia a 
los actos, y además para conocernos 
más entre nosotros y reforzar nues-
tra relación de “convilatans”. Pienso 
que nuestro pueblo tiene las dimen-
siones ideales de un buen ámbito de 
convivencia, y así lo expresa en sus 
fiestas mayores.

Seguimos la tradición de descansar 
unos días (en un origen antiguo, en-
tre la siega y la vendimia), de refres-
carnos en el centro del verano, de 

celebrar el dia de nuestro Sant Feliu 
l’Africà, de tomar la calle, de dejar-
nos ser en amistad.

Desde el inicio de la democracia 
se luchó por unas fiestas populares, 
con el Ayuntamiento al frente y las 
entidades como animadoras. Sin 
duda, hemos progresado, renovado, 
y -dependiendo de los recursos- he-
mos hecho de más y de menos, pero 
siempre con calidad y dignidad.

Que todas y todos encontréis vues-
tro espacio y vuestro tiempo. Nos 
vemos y saludamos.
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Constantinencs i constantinenques, 
pengeu la senyera al balcó perquè ja 
és Festa Major! Obrim les portes de 
casa nostra, obrim els nostres cors, 
i trobem-nos al carrer, que esdevin-
drà un gran escenari d’amistat, es-
pectacle, festa i vida.

Constantí es vesteix de gala, és el 
moment de fer del nostre poble un 
motiu de satisfacció i orgull, i fer de 
la nostra Festa Major un referent de 
ciutadania i civisme.

Aquesta Festa Major ha estat pre-
parada amb molt d’esforç i il·lusió 
per tot l’equip de govern i, especi-
alment, per la Regidoria de Festes, i 
esperem que sigui de gust de grans 
i petits. Les activitats són moltes i 
variades i conjuguen el folklore i la 
tradició amb la innovació. La regi-
doria encarregada i la Comissió de 
Festes han vetllat per a què aquest 
any els actes siguin de tothom i per 
a tothom, perquè ara més que mai 

necessitem fer pinya i sentir-nos un 
sol poble.

Les situacions que vivim diària-
ment no sempre són fàcils i, de ve-
gades, és dur seguir avançant, però 
el resultat i la festivitat del nostre 
poble sempre ens animen a seguir 
treballant amb il·lusió. Ara toca ac-
tuar i passar-ho bé en aquesta festa 
dels colors, dels sentits, de la música, 
del cos, dels afectes. Oblidem-nos de 
les tristeses i preocupacions i feste-
gem!!!

En aquesta edició celebrem que 
moltes entitats ens han fet partí-
cips de les seves tasques i, com no 
podria ser d’altra manera, gaudirem 
d’aquells actes ja tradicionals que 
portem tot l’any esperant. Moltes 
gràcies!!!

També m’agradaria convidar tots 
els constantinencs i constantinen-
ques que viuen fora del poble i tots 
els forasters que aquests dies ens 
visitaran a gaudir i participar de la 
nostra celebració.

Sortim al carrer i gaudim de tots els 
actes per fer del nostre poble una 
gran festa!!!

Meritxell Cano Bravo

Regidora de Festes de Constantí

Presentació



Constantinencs y  constantinen-
ques, colgad la senyera en el bal-
cón ¡porque ya es Fiesta Mayor! 
Abramos las puertas de nuestra 
casa, abramos nuestros corazones, 
y encontrémonos en la calle, que se 
convertirá en un gran escenario de 
amistad, espectáculo, fiesta y vida.

Constantí se viste de gala, es el mo-
mento de hacer de nuestro pueblo 
un motivo de satisfacción y orgullo, 
y hacer de nuestra Fiesta Mayor un 
referente de ciudadanía y civismo.

Esta Fiesta Mayor ha sido prepa-
rada con mucho esfuerzo e ilusión 
por todo el equipo de gobierno y, 
especialmente, por la Concejalía de 
Fiestas, y esperamos que guste a 
grandes y pequeños. Las actividades 
son muchas y variadas, y conjugan 
el folclore y la tradición con la in-
novación. La concejalía encargada 
y la Comisión de Fiestas han velado 
para que este año los actos sean de 
todos y para todos, porque ahora 
más que nunca necesitamos cerrar 
filas y sentirnos un solo pueblo.

Las situaciones que vivimos a diario 
no siempre son fáciles y, a veces, es 
duro seguir avanzando, pero el re-

sultado y la festividad de nuestro 
pueblo siempre nos animan a se-
guir trabajando con ilusión. Ahora 
toca actuar y pasarlo bien en esta 
fiesta de los colores, de los sentidos, 
de la música, del cuerpo, de los afec-
tos. ¡¡¡Olvidémonos de las tristezas y 
preocupaciones y festejemos!!!

En esta edición celebramos que 
muchas entidades nos han hecho 
partícipes de sus tareas y, como no 
podría ser de otra manera, disfruta-
remos de aquellos actos ya tradicio-
nales que llevamos todo el año espe-
rando. ¡¡¡Muchas gracias!!!

También me gustaría invitar a to-
dos los constantinencs y constanti-
nenques que viven fuera del pueblo 
y a todos los forasteros que estos 
días nos visitarán a disfrutar y par-
ticipar de nuestra celebración.

¡¡¡Salgamos a la calle y disfrutemos 
de todos los actos para hacer de 
nuestro pueblo una gran fiesta!!!

MerItxell cano bravo

Concejala de Fiestas de Constantí

Presentación
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Programa
D’actes
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Programa

festa major d’estiu
constantí 2015

divendres, 24 de juliol

20 h · Inici de les 24 hores de fut-
bol Sala a la Plaça de la Generalitat. 

22.30 h · cloenda de les sardanes a 
la Fresca. Ballada de Sardanes da-
vant del Sindicat Agrícola. Amb coca 
i cava per a tots els assistents. Orga-
nitza: Cafeteria del Sindicat.

Dissabte, 25 De juliol

20.30 h · ii nit de Danses de l’Esbart 
Dansaire Constantí “El Casino” a la 
Plaça de l’Església. Ballada de danses 
tradicionals catalanes a l’entorn cà-
lid que ens ofereix un vespre d’estiu 
a la plaça del nostre poble.

21.30 h · ii sopar de germanor de 
l’Esbart Dansaire Constantí “El Casi-
no” a la Plaça del Castell. Interessats 
us podeu posar en contacte amb es-
bartdansaireconstanti@gmail.com 
o amb la junta de l’Esbart. 

Diumenge, 26 De juliol

9 h · A la Plaça de la Generalitat, inici 
del torneig 12 hores de Futbol‑sala 
per nens.

De 9 a 21 h · Davant de l’Ajuntament. 
Vi campionat de Futbolí Humà (amb 
un màxim de 8 equips i 10 jugadors 
per equip). Les inscripcions s’han de 
realitzar al Bar del Sindicat Agrícola 
o al Facebook de l’entitat. El termini 
d’inscripció acaba el dia 25 de juliol. 
Organitza: Sindicat Agrícola.

Des de les 11 fins les 13 h i de 17 a 19 h 
· inflables per als més petits al carrer 
Major.

19 h · Inici dels jocs tradicionals de 
carrer al carrer Major.

Dimarts, 28 De juliol

20 h · Com a preàmbul a la nostra 
Festa Major d’Estiu gaudirem d’un 
magnífic concert a la vil·la roma‑
na de centcelles. El Quartet Versus, 
format per Guillermo Navarro Gar-
cía i Antonio Viñuales Pérez, violins, 
Diana Alexandru, viola i Josep-Oriol 
Miró Cogul, violoncel, interpreta-
ran peces de Samuel Barber, Ernest 
Bloch, Philip Glass i Antonín Dvořák. 
Organitzat per: Amics de la Música 
de Constantí, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Constantí, Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona 
i Repsol.

Dimecres, 29 De juliol

20 h · Festival d’estiu a càrrec del 
club Patí constantí al Pavelló Polies-
portiu.
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Dijous 30 De juliol

23 h · nit de cantautores. La Plaça de 
l’Església serà un any més l’escenari 
d’una de les cites musicals habituals 
de la nostra Festa Major, i aquest any 
per primera vegada amb dues veus 
femenines com a protagonistes: el 
grup tarragoní anna d’ivori, i la can-
tautora de Roses, rusó sala. Organit-
zat per l’Associació de Joves la Golfa.

DiVenDres, 31 De juliol

11 h · gimcana Popular infantil a la 
Plaça de l’Església (per a nens i nenes 
de 4 a 12 anys). Organitza: Alumnes 
del Curs de Premonitors Constantí 
2015, Punt Òmnia i àrea de Joventut 
de l’Ajuntament de Constantí.

19 h · cercavila amb la participació 
de:
• La Dragonina i els Diablons de la 

Dragonina, portats per l’Associa-
ció d’Amics de la Colla C.O.C.A.

• Ball de Diables de Constantí
• Ball de Pastorets, Ball del Patatuf 

i Ball de Cavallets de la Societat 
Cultural i Recreativa El Casino 
acompanyats pel Grup de músi-
ca tradicional La Corranda

• Ball Petit de Constantí, Ball de 
Nans i Ball de Gitanes de l’Esbart 
Dansaire Constantí “El Casino”, 
acompanyats pels Grallers de 
Constantí i la Banda de l’Escola 
Municipal de Música 

Al finalitzar el Cercavila faran un Ball 
de lluïment a la Plaça de l’Església.

Seguidament, inauguració de l’ex‑
posició de l’Associació de Dones per 
la Unitat de Constantí i l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes. Al Sindicat 
Agrícola.

20.30 h · Pregó de Festa major da-
vant de l’Ajuntament. Aquest any la 
nostra Festa Major s’estrenarà amb 
el pregó d’un dels actors i humoris-
tes més estimats del panorama te-
atral i televisiu, Joan Pera, que amb 
el seu sentit de l’humor habitual ens 
convidarà a gaudir d’uns dies inten-
sos de gresca i celebració.

Seguidament, refrigeri Popular da-
vant de l’Ajuntament.

En acabar el Pregó s’iniciarà el cor‑
refoc infantil amb els Diablons de 
la Dragonina de l’Associació d’Amics 
de la Colla C.O.C.A., la Cabra Petita 
de Reus, Ball de Diables Infantil de 
la Pobla de Mafumet (campions del 
Correspurnes 2014) i Colla de Diables 
Infantil de Piera. (Recorregut: Sor-
tida davant de l’Ajuntament fins la 
Plaça de les Escoles Velles i tornada 
a l’Ajuntament)

22.30 h · actuació de Dames i Vells 
a la Plaça de l’Església. En l’any del 
seu cinquè aniversari el Ball parlat 
de Dames i Vells de constantí torna 
a la càrrega amb l’humor i la sàtira 
que els caracteritza.

23 h · nit jove a la Plaça de les Escoles 
Velles. La Nit Jove d’aquest any ens 
portarà la rumba festiva de josé el 
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chatarra i el Punky gitano, que ens 
presentaran les cançons del seu nou 
disc “Al límite”. Abans del seu concert, 
obrirà la nit el grup tarragoní la Klave.

23.30 h · ball amb el grup loren da-
vant de l’Ajuntament.

1 h · Festa 20è aniversari VaParir tour 
2015 de Ràdio Flaixbac, amb la par-
ticipació dels principals locutors de 
l’emissora, Carles Pérez, “El Gran Ger-
mán”,Andreu Presas i Dídac Tomàs, 
que ens farà ballar amb la millor mú-
sica dance del moment i alguns dels 
clàssics que no falten mai a les pistes 
de ball. A la Plaça de les Escoles Velles.

Dissabte, 1 D’agost. 
Dia De sant Feliu

7 h · El so de les gralles ens anuncia 
que és el dia del Sant Patró. matina‑
des amb la corranda i els grallers de 
constantí.

9.30 h · A la Piscina Municipal, cam‑
pionat de natació Vila de Constantí 
que comptarà amb la participació 
dels Clubs de Natació de Castellvell, 
Salou, La Pobla de Mafumet, Riude-
cols, Riudoms i Constantí. Organitza: 
Club Natació Constantí.

10 h · exhibició a càrrec de l’escola de 
Pilots de constantí a la Plaça Mont-
serrat Roig.

11.45 h · seguici Popular amb la par-
ticipació de:
• La Dragonina i  els Diablons de la 

Dragonina, portats per l’Associa-
ció d’Amics de la Colla C.O.CA.

• Ball de Diables de Constantí
• Ball de Pastorets, Ball del Patatuf 

i Ball de Cavallets de la Societat 
Cultural i Recreativa El Casino 
acompanyats pel Grup de músi-
ca tradicional La Corranda.

• Ball Petit de Constantí, Ball de 
Nans i Ball de Gitanes de l’Esbart 
Dansaire Constantí “El Casino”, 
acompanyats pels Grallers de 
Constantí.

• Amb l’acompanyament musi-
cal de la Cobla Costa Brava, que 
acompanyarà la comitiva d’au-
toritats des de l’Ajuntament fins 
a l’Església.

12 h · solemne ofici religiós en ho-
nor a Sant Feliu i celebració de l’Eu-
caristia. A l’Església Parroquial.

A la sortida ball de lluïment de tots 
els elements del Seguici i baixada 
fins a la Casa de la Vila

13 h · ballada de sardanes amb la 
cobla costa brava davant de l’Ajun-
tament.

A continuació Vermut Popular da-
vant de l’Ajuntament.

18 h · Partit de futbol de Veterans en 
homenatge a jesús Poyatos. Al Camp 
de Futbol Municipal de la Coma.

19 h · concert de gala a càrrec de 
l’orquestra costa brava davant de 
l’Ajuntament
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110 km. i esmorzar a Prades. Organit-
za: Moto Clàssic Constantí.

9 h · Al Pavelló Poliesportiu, iii edició 
del torneig “3 x 3 bàsquet a constan‑
tí”. Organitza: Club Bàsquet Constan-
tí. (Inscripcions obertes fins el 28 de 
juliol al correu basquet.constanti@
gmail.com. Preu per equip: 20 euros)

10 h · Partit de Futbol femení entre 
el C.E. Constantí i el Morell C.D. Al 
Camp de Futbol Municipal de la 
Coma.

10.30 fins a les 13.30 h · inflables per 
la canalla a l’Espai Infantil situat al 
carrer Francolí. Espai patrocinat per 
Schmidt Ibérica.

13.30 h · arribada de les motos clàs‑
siques al davant de l’Ajuntament. A 
les 14 h · Vermut i entrega de pre‑
mis a la moto més antiga, el pilot de 
més edat, el pilot més jove i el pilot 
de més lluny, al davant de l’Ajunta-
ment. Organitza: Moto Clàssic Cons-
tantí.

De 16 a 19 h · inflables per la canalla 
i guerra d’escuma per quedar ben 
xops, a l’Espai Infantil situat al car-
rer Francolí. Espai patrocinat per Sc-
hmidt Ibérica.

20 h · Nova actuació del Ball parlat 
de Dames i Vells de Constantí. A la 
Plaça de l’Església.

20.45 h · exhibició de balls de saló 
a la Plaça de les Escoles Velles. Amb 

19.30 h · Partit de Futbol de Festa 
major entre el c.e. constantí i el 
cultural bonavista de 3a Catalana, 
al Camp de Futbol Municipal de la 
Coma.

20 h · Festa infantil a la Plaça Mos-
sèn Cinto Verdaguer. Amb anima-
dors, efecte neu, canó de confetti 
multicolor i pols de colors Holi.

21.30 h · tradicional sopar a la Fresca 
de la Societat Cultural i Recreativa El 
Casino.

22.30 h · concert amb el grup de ver-
sions constantinenc sortida 33. Al 
carrer Sant Feliu.

23.30 h · entrega de trofeus de les 12 
hores i les 24 hores de Futbol Sala. A 
la Plaça de les Escoles Velles.

24 h · gran ball de Festa major amb 
l’orquestra costa brava a la Plaça de 
les Escoles Velles.

24 h · Festa jove a la Plaça Mossèn 
Cinto Verdaguer. Discoteca Mòbil 
STAR SHOW durant tota la nit.

Diumenge, 2 D’agost

Durant tot el matí a la Piscina Mu-
nicipal. inflables per als més petits i 
entrada gratuïta durant tot el dia.

8 h · Davant de l’Ajuntament. con‑
centració i inscripcions per la iV sor‑
tida de motos clàssiques. A les 8.30 h 
· Sortida per fer un recorregut d’uns 
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l’actuació de 3 parelles finalistes del 
Campionat d’Espanya. Organitza: 
escola de ball Àngel i Fina.

21.30 h · espectacle de revista “Yo 
también llevo coleta”. Humor, mà-
gia, ball i música amb les actuacions 
de Marianico el Corto,  les vedettes 
Mili i Sasha Montenegro, el Ballet In-
ternacional i l’humorista Luís Calde-
rón. A la Plaça de les Escoles Velles.

23.30 h · Versots del Ball de Diables 
de Constantí a la Plaça de l’Església.

24 h · Acabats els versots començarà 
el correfoc amb la participació de : 
La Dragonina de l’Associació d’Amics 
de la Colla C.O.C.A., Ball de Diables de 

Constantí  i Diablesses i Diables de la 
república independent de Sarrià.

Al finalitzar, a la Plaça Mossèn Cin-
to Verdaguer, Final de Festa a càrrec 
de l’Associació d’Amics de la Colla 
C.O.C.A.

nota: 
(*) l’ajuntament de constantí 
es reserva el dret de canviar la 
programació d’algun acte per 
causes alienes o imprevistes. en 
qualsevol cas, cada acte canviat 
serà comunicat oportunament a 
tothom.
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articles 

Enguany també hem dissenyat per a la Festa Major 
diferents articles (samarretes per a totes les edats i 
sexes, vanos, motxilles, mocadors...) que podeu tro-
bar a les paradetes que habilitarem als principals 
llocs dels actes  —davant de l’Ajuntament i a les Es-
coles Velles.

✂
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la senYera
local

Presentant aquesta pàgina retallada a la paradeta de 
la Festa Major, us serà facilitada una bandera del nos-
tre municipi per posar-la al vostre balcó, finestra, fa-
çana o habitatge, com a símbol de festa i hospitalitat.

PER LA FESTA MAJOR D’ESTIU, 
ENGALANA CARRERS I PLACES!!

✂

ParaDeta

Dijous 30
De 10 a 13 h. Al Mercat

DiVenDres 31
De les 18 h fins el Pregó.
Davant de l’Ajuntament.

Dissabte 1
De les 11:30 a les 14 h.  
De les 18 h a les 21 h.
Davant de l’Ajuntament

Diumenge 2
De les 11:30 h a les 14 h, 
davant de l’Ajuntament 

De les 18 h a les 21 h, 
a les Escoles Velles

Tenim una paradeta mò-
bil on s’exposaran els arti-
cles de venda i de regal de 
la Festa Major. Entre d’al-
tres, s’ubicarà aquesta a:
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Programa

Fiesta maYor De Verano
constantí 2015

Viernes, 24 De julio

20 h · inicio de las 24 horas de Fút‑
bol sala en la Plaza de la Generalitat.

22.30 h · clausura de las sardanas a 
la Fresca. Baile de Sardanas delan-
te del Sindicat Agrícola. Con coca y 
cava para todos los asistentes. Orga-
niza: Cafetería del Sindicat.

sábaDo, 25 De julio

20.30 h · ii nit de Danses del Esbart 
Dansaire Constantí “El Casino” en la 
Plaza de la Iglesia. Baile de danzas 
tradicionales catalanas en el entor-
no cálido que nos ofrece una tarde 
de verano en la plaza de nuestro 
pueblo.

21.30 h · ii cena de Hermandad del 
esbart Dansaire constantí “el casi‑
no” en la Plaza del Castell. Interesa-
dos pueden ponerse en contacto con 
esbartdansaireconstanti@gmail.
com o con la junta del Esbart.

Domingo, 26 De julio

9 h · En la Plaza de la Generalitat, 
inicio del torneo 12 horas de Fútbol 
sala para niños.

De 9 a 21 h · Delante del Ayunta-
miento. Vi campeonato de Futbo‑
lín Humano (con un máximo de 8 
equipos y 10 jugadores por equipo). 
Las inscripciones se deben realizar 
en el Bar del Sindicat Agrícola o el 
Facebook de la entidad. El plazo de 
inscripción finaliza el día 25 de julio. 
Organiza: Sindicat Agrícola.

Desde las 11 hasta las 13 h y de 17 a 19 
h · Hinchables para los más peque‑
ños en la calle Mayor.

19 h · inicio de los juegos tradiciona‑
les de calle en la calle Mayor.

martes, 28 De julio

20 h · Como preámbulo a nuestra 
Fiesta Mayor de Verano disfrutare-
mos de un magnífico concierto en la 
villa romana de centcelles. El Quar-
tet Versus, formado por Guillermo 
Navarro García y Antonio Viñuales 
Pérez, violines, Diana Alexandru, 
viola y Josep Oriol Miró Cogul, vio-
lonchelo, interpretarán piezas de 
Samuel Barber, Ernest Bloch, Philip 
Glass y Antonín Dvořák. Organi-
zado por: Amics de la Música de 
Constantí, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Constantí, Museo 
Nacional Arqueológico de Tarragona 
y Repsol.
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miércoles, 29 De julio

20 h · Festival de Verano a cargo del 
club Patí constantí en el Pabellón 
Polideportivo.

jueVes, 30 De julio

23 h · noche de cantautoras. La Plaza 
de la Iglesia será un año más el es-
cenario de una de las citas musicales 
habituales de nuestra Fiesta Mayor, 
y este año por primera vez con dos 
voces femeninas como protagonis-
tas: el grupo tarraconense Anna 
d’Ivori, y la cantautora de Roses, 
Rusó Sala. Organizado por la Asso-
ciació de Joves la Golfa.

Viernes, 31 De julio

11 h · gimcana Popular infantil en la 
Plaza de la Iglesia (para niños y niñas 
de 4 a 12 años). Organiza: Alumnos 
del Curso de Premonitores Constantí 
2015, Punt Òmnia i área de Juventud 
del Ayuntamiento de Constantí.

19 h · Pasacalles con la participación de:
• La Dragonina y los Diablons de 

la Dragonina, llevados por la 
Associació d’Amics de la Colla 
C.O.C.A.

• Ball de Diables de Constantí
• Ball de Pastorets, Ball del Patatuf 

i Ball de Cavallets de la Societat 
Cultural i Recreativa El Casino 
acompañados por el Grupo de 
música tradicional La Corranda

• Ball Petit de Constantí,Ball de 
Nans i Ball de Gitanes de l’Esbart 
Dansaire Constantí “El Casino”, 
acompañados por los Grallers de 
Constantí y la Banda de la Escue-
la Municipal de Música 

Al finalizar el Pasacalles realizarán 
un ball de lluïment en la Plaza de la 
Iglesia.

Seguidamente, inauguración de la 
exposición de la Associació de Do-
nes per la Unitat de Constantí y la 
Associació de Jubilats i Pensionistes. 
En el Sindicat Agrícola.

20.30 h · Pregón de Festa mayor de-
lante del Ayuntamiento. Este año 
nuestra Fiesta Mayor se estrenará 
con el pregón de uno de los actores y 
humoristas más queridos del pano-
rama teatral y televisivo, Joan Pera, 
que con su sentido del humor habi-
tual nos invitará a disfrutar de unos 
días intensos de fiesta y celebración.

Seguidamente, refrigerio Popular 
delante del Ayuntamiento.

Al finalizar el Pregón se iniciará el 
correfoc infantil con los Diablons 
de la Dragonina de la Associació 
d’Amics de la Colla C.O.C.A., la Cabra 
Petita de Reus, Ball de Diables Infan-
til de la Pobla de Mafumet (campeo-
nes del Correspurnes 2014) y Colla de 
Diables Infantil de Piera. (Recorrido: 
Salida delante del Ayuntamiento 
hasta la Plaza de las Escoles Velles y 
vuelta al Ayuntamiento)
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pación de los Clubes de Natación de 
Castellvell, Salou, La Pobla de Mafu-
met, Riudecols, Riudoms y Constantí. 
Organiza: Club Natació Constantí.

10 h · exhibición a cargo de la Esco-
la de Pilots de Constantí en la Plaza 
Montserrat Roig.

11.45 h · Pasacalles con la participa-
ción de:

• La Dragonina y los Diablons de la 
Dragonina, llevados por la Asso-
ciació d’Amics de la Colla C.O.CA.

• Ball de Diables de Constantí
• Ball de Pastorets, Ball del Pa-

tatuf y Ball de Cavallets de la 
Societat Cultural i Recreativa 
El Casino acompañados por el 
Grupo de música tradicional La 
Corranda.

• Ball Petit de Constantí, Ball de 
Nans y Ball de Gitanes del Esbart 
Dansaire Constantí “El Casino”, 
acompañados por los Grallers de 
Constantí

22.30 h · actuación de Dames i Vells 
en la Plaza de la Iglesia. En el año de 
su quinto aniversario el Ball parlat 
de Dames i Vells de Constantí vuel-
ve a la carga con el humor y la sátira 
que los caracteriza.

23 h · nit jove en la Plaza de las Es-
coles Velles. La Nit Jove de este año 
nos traerá la rumba festiva de josé 
el chatarra y el Punky gitano, que 
nos presentarán las canciones de su 
nuevo disco “Al límite”. Antes de su 
concierto, abrirá la noche el grupo 
tarraconense La Klave.

23.30 h · baile con el grupo loren de-
lante del Ayuntamiento.

1 h · Fiesta 20 aniversario VaParir 
tour 2015 de Radio Flaixbac, con la 
participación de los principales locu-
tores de la emisora, Carles Pérez, “El 
Gran Germán”, Andreu Presas y Dí-
dac Tomàs, que nos hará bailar con 
la mejor música dance del momento 
y algunos de los clásicos que no fal-
tan nunca en las pistas de baile. En la 
Plaza de las Escoles Velles..

sábaDo, 1 De agosto.
Día De sant Feliu

7 h · El sonido de las grallas nos 
anuncia que es el día del Santo Pa-
trón. matinades con la corranda y 
los grallers de constantí.

9.30 h · En la Piscina Municipal, 
campeonato de natación Vila de 
constantí que contará con la partici-
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• Con el acompañamiento musi-
cal de la Cobla Costa Brava, que 
acompañará a la comitiva de au-
toridades desde el Ayuntamien-
to hasta la Iglesia

12 h · solemne oficio religioso en 
honor a Sant Feliu y celebración de 
la eucaristía. En la Iglesia Parroquial.

A la salida ball de lluïment de todos 
los elementos del Seguici y Bajada 
hasta la Casa de la Vila
13 h · sardanas con la cobla costa 
brava delante del Ayuntamiento.

A continuación Vermut Popular de-
lante del Ayuntamiento.

18 h · Partido de fútbol de Veteranos 
en homenaje a jesús Poyatos. Cam-
po de Fútbol Municipal de la Coma.

19 h · concierto de gala a cargo de 
la orquesta costa brava delante del 
Ayuntamiento

19.30 h · Partido de Fútbol de Fiesta 
mayor entre el c.e. constantí y el 
cultural bonavista de 3ª Catalana, 
en el Campo de Fútbol Municipal de 
la Coma.

20 h · Fiesta infantil en la Plaza 
Mossèn Cinto Verdaguer. Con anima-
dores, efecto nieve, cañón de confeti 
multicolor y polvos de colores Holi.

21.30 h · tradicional cena a la Fresca 
de la Societat Cultural i Recreativa El 
Casino.

22.30 h · concierto con el grupo de 
versiones local sortida 33. En la calle 
Sant Feliu.

23.30 h · entrega de trofeos de las 12 
horas y las 24 horas de Futbol Sala. 
En la Plaza de las Escoles Velles.

24 h · gran baile de Fiesta mayor con 
la orquesta costa brava en la Plaza 
de las Escoles Velles.
24 h · Festa jove en la Plaza Mossèn 
Cinto Verdaguer. Discoteca mòbil 
star sHoW durante toda la noche.

Domingo, 2 De agosto

Durante toda la mañana en la Pisci-
na Municipal. Hinchables para los 
niños y entrada gratuita durante 
todo el día.

8 h · Delante del Ayuntamiento. con‑
centración e inscripciones para la iV 
salida de motos clásicas. A las 8.30 
h · Salida para hacer un recorrido de 
unos 110 km. i almuerzo en Prades. 
Organiza: Moto Clàssic Constantí.

9 h · En el Pabellón Polideportivo, iii 
edición del torneo “3 x 3 bàsquet a 
constantí”. Organiza: Club Bàsquet 
Constantí. (Inscripciones abiertas 
hasta el 28 de julio en el correo bas-
quet.constanti@gmail.com . Precio 
por equipo: 20 euros)

10 h · Partido de Fútbol femenino en-
tre el c.e. constantí y el morell c.D. 
En el Campo de Fútbol Municipal de 
la Coma.
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De 10.30 hasta las 13.30 h · Hinchables 
para los niños en el Espacio Infantil 
situado en la calle Francolí. Espacio 
patrocinado por Schmidt Ibérica.

13.30 h · llegada de las motos clási‑
cas delante del Ayuntamiento. A las 
14 h · Vermut y entrega de premios 
a la moto más antigua, el piloto de 
más edad, el piloto más joven y el pi-
loto de más lejos, delante del Ayun-
tamiento. Organiza: Moto Clàssic 
Constantí.
De 16 a 19 h · Hinchables para los 
niños y guerra de la espuma para 
acabar bien remojados, en el Espacio 
Infantil situado en la calle Francolí. 
Espacio patrocinado por Schmidt 
Ibérica.

20 h · nueva actuación del Ball par-
lat de Dames i Vells de Constantí. En 
la Plaza de la Iglesia.

20.45 h · exhibición de bailes de sa‑
lón en la Plaza de las Escoles Velles. 
Con la actuación de 3 parejas fina-
listas del Campeonato de España. 
Organiza: escuela de baile angel i 
Fina.

21.30 h · espectáculo de revista “Yo 
también llevo coleta”. Humor, ma-
gia, baile y  música con las actua-
ciones de Marianico el Corto,  las 
vedettes Mili i Sasha Montenegro, el 
Ballet Internacional y el humorista 
Luís Calderón. En la Plaza de las Es-
coles Velles.

23.30 h · Versots del Ball de Diables 
de Constantí en la Plaza de la Iglesia.

24 h · Acabados los versots se inicia-
rá el correfoc con la participación 
de: La Dragonina de la Associació 
d’Amics de la Colla C.O.C.A., Ball de 
Diables de Constantí  y Diablesses i 
Diables de la república independent 
de Sarrià.

Al finalizar, en la Plaza Mossèn Cin-
to Verdaguer, Final de Fiesta a cargo 
de la Associació d’Amics de la Colla 
C.O.C.A.

NOTA: 
(*) El Ayuntamiento de Constantí 
se reserva el derecho de cambiar 
la programación de algún acto 
por causas ajenas o imprevistas. 
En cualquier caso, cada acto mo-
dificado será comunicado opor-
tunamente.
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BONA FESTA MAJOR

2015
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ACOMIADA’T DE
LA FACTURA EN PAPER...

  i 

MÉS ECOLÒGICA,
 protegim el  medi ambient

Entra a l’oficina virtual de Sorea  i 

DÓNA’T D’ALTA A
LA FACTURA SENSE PAPER

www.sorea.cat
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c. Barcelona, 15-17
43120 Constantí

Grup
Alimentari
Guissona
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GRUAS

DAVID

TARRAGONA SA

Polígono Riu Clar, C/ Mercurio, 188-A

Tels. 977 54 31 31 - 977 54 28 28

Fax 977 54 88 80

43006 TARRAGONA

JARDINERIA Tel. 977 52 08 11     C/ Sant Pere, 31
FLORISTERIA Tel. 977 52 01 90     C/ Barcelona, 8
GARDEN Tel. 977 08 20 00     Circumval·lació Constantí (TV-7211 km.8) 
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Invertimos en tecnología
para producir el futuro

www.isopan.es
Visite nuestra página web
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TALLERS MARTÍ

Tel. 0034 911 218 000 • Fax 0034 916 240 907 
www.urbaser.es • info@urbaser.com
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Sistemas de Infraestructuras

TRAVIESAS Y DESVÍOS
DE HORMIGÓN
PRETENSADO

Homologadas por ADIF
Certificaciones ISO - 9001 y

ISO - 14001 de Medio Ambiente

TRAVIPOS, S.A.
C. Irlanda, s/n - Pol. Ind. Constantí

43120 CONSTANTÍ (Tarragona)
Tel. 977 29 65 53 · Fax 977 29 65 35

www.travipos.com
administracion@travipos.com
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us desitja
bona Festa majorTel. 977 52 05 15

C. Barcelona, 17
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No aparcar cotxes en els itineraris del correfoc.
Els veïns que tinguin garatge a la zona de recorregut, no podran treure ni en-
trar els vehicles durant els horaris dels actes de foc.
Protegir els aparadors i les vidrieres ubicats en els itineraris amb cartró o paper 
d’embalar, per tal d’evitar cremades en vidres, marbres i altres materials.
Mantenir portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres 
protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements com ban-
deres, etc.
No llençar aigua fins que no hagi acabat l’actuació ja que l’aigua mulla la pól-
vora, provocant que exploti en lloc de cremar-se.
No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material piro-
tècnic.
No col·locar cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’ac-
tuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc).
No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació.
Portar roba i calçat adients (barret, mocador de coll, coll tancat, màniga llarga, 
roba de cotó, taps a les orelles...).
No es permet la participació de menors de 12 anys ni portar quitxalla sobre les 
espatlles o assistir al Correfoc amb cotxet.
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DiVenDres 31, en acabar el pregó

recomanacions i recorreguts
pels correFocs dels cercaviles

Diumenge 2, 23:30 h
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CONCERTS I 
ESPECTACLES
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concerts i esPectacles
QUARTET VERSUS
Dimarts 28 de juliol. 20 hores.
Vil·la romana de centcelles
Format a Barcelona l’any 2006, el Quartet 
Versus actua de manera regular a l’Estat Es-
panyol (Auditorio de Zaragoza, Auditori de 
Barcelona, Sala María Cristina de Màlaga, 
Teatre Metropol de Tarragona), Alemanya 
(Berlín, Hannover, Konstanz i Göttingen) i a 
Suïssa (Basilea, Boswill i Laussane) i col·laboren amb importants agrupacions 
com la Kammerorchester Basel, Gstaad Festival Orchestra o l’Ensemble Mat-
heus de París. A més ha realitzat gravacions per a TV3 i Catalunya Radio.

ANNA D’IVORI
Dijous 30 de juliol. 23 hores. Plaça de l’església. nit de cantautores

Anna d’Ivori és un grup de pop amb jocs melòdics 
i minimalistes més característics dels musicals i 
alhora amb moments rítmics i harmònics propers 
al jazz. Tot això, lligat amb la sensibilitat de les lle-
tres, les històries que expliquen i l’aportació mu-
sical de cada membre, fan que Anna d’Ivori hagi 
arribat a tenir una identitat pròpia basada en can-
çons molt íntimes que arriben a l’oient de manera 
molt delicada i tendre.

RUSÓ SALA
Dijous 30 de juliol. 23hores. Plaça de l’església. 
nit de cantautores
Cantant, guitarrista i compositora, neix sota la ca-
lor del mes d’agost a Roses, un poblet costaner de 
l’Empordà, terra de mar, muntanya i tramuntana. 
És una de les joves cantautores que estan reno-
vant la cançó d’autor mediterrània i intimista, 
amb temes propis i musicant autors com Federico 
García Lorca, Maria Mercè Marçal o Enric Casas-
ses. Aquest any ha publicat el disc “Fil de coure”.

JOAN PERA
Divendres 31 de juliol. 20.30 hores. 
Pregó davant de l’ajuntament
Actor, humorista i doblador de reconegut prestigi 
gràcies a la seva àmplia trajectòria professional tant 
en cinema com en teatre. Molt conegut i estimat 
per la seva presencia en comèdies teatrals arreu de 
Catalunya com “L’estranya parella” i per ser qui posa 
la veu a Woody Allen al cinema o personatges tan 
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coneguts com Mr. Bean. El protagonista del pregó d’aquest any ha dedicat tota 
la seva vida a l’espectacle, gran part en el món teatral, i gairebé sempre dins 
el gènere de la comèdia.

LA KLAVE
Divendres 31 de juliol. 23 hores. 
Plaça de les escoles Velles
La Klave neix d’un grup d’amics, unes 
canyes, unes palmes i compàs al voltant 
d’una taula... Lolo a la guitarra, Javi al ca-
laix i veu i Vanesa a la veu. Tres compo-
nents a l’escenari però molts més fora 
d’aquest. La Klave són familia i amics 
units a través de la música i amb l’objec-
tiu de passar-ho bé.

JOSÉ EL CHATARRA Y PUNKY GITANO
Divendres 31 de juliol. 23 hores. 
Plaça de les escoles Velles
Des de Reus arriba un dels màxims exponents 
de la rumba festiva de casa nostra, José El 
Chatarra, amb el seu inseparable company, el 
Punky Gitano. Ens presentaran el seu tercer 
disc “Al límite”. Històries de barri, sons urbans 
del carrer i una música que és capaç de fer-
nos ballar i gaudir sense que les seves lletres 
passin desapercebudes, i és que si alguna cosa 

tenen, és precisament això, la capacitat d’obligar-nos a escoltar-les.

GRUP LOREN
Divendres 31 de juliol. 23.30 hores.
Davant de l’ajuntament
Una veterana formació del territori que 
des de fa molts anys es dedica a animar 
les nits d’estiu i de festa major. Amb un 
repertori força ampli, apte per a tots els 
gustos, i capaç de sorprendre des de la 
gent més jove fins als més veterans.

VAPARIR TOUR
Dissabte 1 d’agost. 1 de la matinada. 
Plaça de les escoles Velles

La festa de referència dels 20 anys de Ràdio Flaixbac 
arriba amb la presencia dels principals locutors de 
l’emissora. Seran prop de 4 hores de contingut mu-
sical, humor i xou en una festa que s’ha convertit 
en referència arreu de Catalunya i que ens farà ba-
llar amb la millor música dance i alguns dels clàs-
sics que no falten mai a les pistes de ball.
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SORTIDA 33
Dissabte 1 d’agost. 22.30 hores. carrer de sant Feliu

Aquest grup de constantinencs ens faran pas-
sar una bona estona amb èxits de la música 
pop i rock dels anys 80 i 90 i molt més, afegint 
el seu toc personal. El seu repertori està ple de 
hits que ens faran reviure grans moments de 
la història musical de les útlimes dècades.

ORQUESTRA COSTA BRAVA
Dissabte 1 d’agost‑ 19 hores davant de 
l’ajuntament ‑ 24 hores a la plaça de 
les escoles Velles
Tot un clàssic de la nostra Festa Major 
d’Estiu, i és que ja s’han convertit en 
habituals a la programació. Aquest any 
tornaran a posar les notes musicals del 
concert de Gala i el Gran Ball de Festa 
Major del dia de Sant Feliu. La vetera-
na formació ha mantingut una trajectòria brillant des de la seva fundació 
l’any 1956, actuant en escenaris tant emblemàtics com el Palau de la Música i 
oferint diverses actuacions a  l’estranger. La seva discografia és considerable, 
especialment en la vessant de la música per a cobla.

NIT DE REVISTA “YO TAMBIÉN LLEVO COLETA”
Diumenge 2 d’agost. 21.30 hores. 
Plaça de les escoles Velles

Humor,màgia, ball i música es donen cita a aquest 
espectacle que compta amb les actuacions del te-
levisiu Marianico el Corto,  les vedettes Mili i Sas-
ha Montenegro, el Ballet Internacional i l’humo-
rista Luis Calderón. Un espectacle de revista per 
gaudir del millor cabaret del moment.






