
Del 26 de juliol
al 5 d’agost de 2018
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salutació

Óscar Sánchez Ibarra
Alcalde de Constantí

La vida, al nostre poble, és un no parar. Des 
que al mes d’abril celebràvem la Setmana 
de la Cultura i la Salut, amb Sant Jordi al 
bell mig, hem anat encadenant acte rere acte 
fins a arribar a la Festa Major d’Estiu, la més 
esperada per tots i per totes.
Som molts els municipis que celebrem la 
Festa Major grossa a l’agost. Si ens endin-
sem  una mica en la història, trobem que 
aquestes festes s’originen al món rural –del 
qual provenim també nosaltres- en el que la 
majoria de la població feia de pagès. I és en 
aquest moment, quan s’ha acabat de segar i 
encara no s’ha començat amb l’avellana i el 
raïm, que la feina de pagès permet un alen-
timent i s’aprofita per fer una vida una mica 
més relaxada: migdiades més llargues per la 
calor, veïns amb cadires al carrer per fer-la 
petar i, com no, organització de festes per 
estrènyer vincles amb la col·lectivitat ja sigui 
amb la Festa Major o en festes de carrer, 
barris, etc. 

Aquestes mateixes raons són les que 
obeeixen i es mantenen avui dia: l’esbarjo, la 
diversió i la renovació personal per encarar 
l’arribada del fred amb energies renovades.
En aquest sentit, Constantí no podia ser di-
ferent. El dia 1 d’agost, festa de Sant Feliu 
Màrtir, celebrarem un any més l’esperada 
Festa Major, convençuts que, com en les 
anteriors edicions, participareu i gaudireu 
dels actes i espectacles que s’han organit-
zat. Regidories, entitats locals, treballadors 
i treballadores municipals han col·laborat 
en aquest programa amb activitats que 
perduren en el temps i també alguna que 
altra novetat: música, teatre, ball, barraques, 
activitats esportives, exposicions i lectures 
de contes són algunes de les propostes del 
programa festiu d’enguany.
Sortim i gaudim. Ens ho mereixem perquè 
ens ho hem guanyat a pols.
Que tinguem totes i tots molt bona FESTA 
MAJOR!

La vida, en nuestro pueblo, es un no parar. 
Desde que en el mes de abril celebrába-
mos la Semana de la Cultura y la Salud, 
que también incluye Sant Jordi, hemos ido 
encadenando acto tras acto hasta llegar a 
la Fiesta Mayor de Verano, la más espera-
da por todos y por todas.
Muchos somos los municipios que cele-
bramos la Fiesta Mayor grande en agosto. 
Si nos adentramos un poco en la historia, 
vemos que estas fiestas se originan en el 
mundo rural –del que provenimos tam-
bién nosotros- en el que la mayoría de la 
población ejercía de payés. Y es en este 
momento, cuando ha terminado la sie-
ga y todavía no se ha empezado con la 
recogida de la avellana y la uva, que el 
trabajo de payés permite una ralentización 
que se aprovecha para hacer una vida un 
poco más relajada: siestas más largas por 
el calor, vecinos con sus sillas en la calle 
para charlar y, cómo no, organizar fiestas 
para estrechar vínculos con la colectividad 
ya sea con la Fiesta Mayor o en fiestas de 
calles, barrios, etc. 

Estas mismas razones son las que obede-
cen y se mantienen hoy en día: el ocio, la 
diversión y la renovación personal para 
encarar la llegada del frío con energías 
renovadas.
En este sentido, Constantí no podía ser di-
ferente. El día 1 de agosto, fiesta de San 
Félix Mártir, celebraremos un año más la 
esperada Fiesta Mayor, convencidos que, 
como en las anteriores ediciones, partici-
pareis y disfrutareis de los actos y espectá-
culos que hemos organizado. Concejalías, 
entidades locales, trabajadores y trabaja-
doras municipales han colaborado en este 
programa con actividades que perduran 
en el tiempo y también alguna novedad: 
música, teatro, baile, barracas, activida-
des deportivas, exposiciones y lecturas de 
cuentos son algunas de las propuestas del 
programa festivo de este año.
Salgamos y disfrutemos. Nos lo merecemos 
porque nos lo hemos ganado a pulso.
Os deseo a todas y a todos muy buena 
FIESTA MAYOR!
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presentació

Meritxell Cano Bravo
Regidora de Festes de Constantí
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Benvolgudes constantinenques i cons-
tantinencs,

M’és grat anunciar que la Festa Major 
està a punt de començar!!!!

Gegants, timbalers, dimonis i dracs re-
correran els nostres carrers des del 31 
de Juliol  al 5 d’Agost , per donar la 
benvinguda a una nova però alhora tan 
vella, Festa Major de Constantí. 

Aprofito per recordar-vos a tots i a to-
tes, que el fonament últim d’una bona 
i agradable convivència troba la seva 
base en el respecte. Així doncs, faig una 
crida al civisme i a la germanor per po-
der gaudir de tot el que ens ofereixen 
les festes.

L’Ajuntament i totes i tots  les i els 
col·laboradores i col·laboradors que 
han ajudat a que aquesta festa sigui 
possible, a qui m’agradaria donar les 
gràcies, ens hem esforçat de manera 
molt especial, per tal que aquest any 
s’hi apleguin activitats que siguin del 
gust de tothom i satisfacin totes les 
expectatives. Hem intentat conservar la 
tradició però, alhora, aportar innovació i 
ganes d’experimentar. 

Gaudiu, balleu, xiscleu, salteu però so-
bretot passeu una molt bona Festa Ma-
jor!!! 

Queridas vecinas y vecinos, 

¡¡¡Me es grato anunciar que la Fiesta 
Mayor está a punto de empezar!!!

Gigantes, timbaleros, demonios y drago-
nes recorrerán nuestras calles desde el 
31 de Julio al 5 de Agosto, para dar la 
bienvenida a una nueva pero a la vez 
tan vieja, Fiesta Mayor de Constantí.

Aprovecho para recordaros a todos y 
todas, que el fundamento último de una 
buena y agradable convivencia encuen-
tra su base en el respeto. Así pues, hago 
un llamamiento al civismo y la herman-
dad para poder disfrutar de todo lo que 
nos ofrecen las fiestas.

El Ayuntamiento y todas y todos las y 
los colaboradoras y colaboradores que 
han ayudado a que esta fiesta sea posi-
ble, a quien me gustaría dar las gracias, 
nos hemos esforzado de manera muy 
especial, a fin de que este año hayan 
actividades que sean del gusto de todas 
y todos y satisfagan todas las expec-
tativas. Hemos intentado conservar la 
tradición pero, al mismo tiempo, aportar 
innovación y ganas de experimentar.

¡¡¡Disfrutad, bailad, chillad, saltad pero 
sobre todo pasar una muy buena Fiesta 
Mayor!!!



2018

PROGRAMA
D’ACTES





FESTA MAJOR D’ESTIU

CONSTANTÍ 2018
DIVENDRES 20 DE JULIOL

A las 19 h 
A la Plaça de la Generalitat
Inici de les 12 hores
de Futbol Sala 
Piscina gratis per a tots els parti-
cipants.

DIJOUS 26 DE JULIOL

A les 11.30 h
A la Biblioteca Municipal.
BiblioContes: “A la Biblioteca, 
fem salut!” a càrrec de Còdol 
Educació. Fa uns 100 anys, un 
doctor de Reus va descobrir la 
manera que els nens i nenes de 
tot el món estiguin més sans i 
feliços. Voleu saber quina és? I, 
després del conte, taller artístic 
sobre alimentació saludable.

A les 20.30 h 
Com a preàmbul a la nostra Fes-
ta Major d’Estiu i dins del
“II Cicle de Concerts a Cent-
celles” gaudirem d’un magnífic 
concert a la vil·la romana de 
Centcelles. Jennifer Pane-
bianco és una autèntica nena 
prodigi del violí, amb només 12 
anys d’edat. La seva vertiginosa 
carrera i les seves extraordinàries 
qualitats per a la música l’han fet 
mereixedora de diversos premis 
internacionals a països com 
Eslovènia, França, Itàlia, Grècia o 
Anglaterra.
Organitzat per: Amics de la 
Música de Constantí, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Constantí, Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona i Repsol.

DIVENDRES 27 DE JULIOL

A les 11 h 
Gimcana Popular Infantil.
Al carrer Major (per a infants a 
partir dels 3 anys).
Organitza: Premonitors Cons-
tantí 2018, Punt Òmnia i àrea 
de Joventut de l’Ajuntament de 
Constantí.

A les 18 h 
A la Piscina Municipal. Inici de 
la Festa dels 20 anys del Club 
Natació Constantí
A les 18.30 h. Espectacle d’Ani-
mació Infantil amb la visita de 
personatges de Disney i Pinta-
cares amb “Xorando Sonrisas”.
A les 21 h. Sopar i música 
ambiental.
I a les 22 h. Concert amb l’actua-
ció dels Grups Jamaika i a
les 24 h. Son de Dos.
Organitza: Club Natació Constantí.

A les 20 h 
Al carrer Major
(davant del Sindicat Agrícola) 
Espectacle  de Gastropoesia. 
“La poètica a taula”. Especta-
cle polipoètic que fusiona gastro-
nomia catalana i poesia

DISSABTE 28 DE JULIOL

A les 10 h
A la Piscina Municipal.
20a edició del Campionat 
de Natació Vila de Constantí 
que comptarà amb la partici-
pació dels Clubs de Natació de 
Castellvell, La Pobla de Mafumet, 
Riudecols, Riudoms, el Morell, 
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Torredembarra i Constantí.
Organitza: Club Natació Constantí. 

A les 12.30 h
Al Pavelló Poliesportiu.
Inauguració de
l’Exposició de Motos
Clàssiques, que es podrà veure 
durant tot el cap de setmana.
Organitza: Moto Clàssic Constantí

A les 14.30 h 
A la Piscina Municipal.
Paella popular.
Organitza: Club Natació Constantí. 

A les 17 h 
A la Piscina Municipal.
Festa de l’escuma. I a partir de 
les 18 h. sessió musical
amb DJ i espectacle d’animació 
infantil.
Organitza: Club Natació Constantí. 

A les 19 h 
A la Piscina Municipal.
I Campionat de bitlles
catalanes Vila de Constantí. 
Organitza: Unió de Botiguers de 
Constantí, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

A les 20 h 
Al carrer Major (a l’alçada de la 
Plaça de la Pau).
Exhibició motociclista Stunt 
Rider amb AV Campos.
Organitza: Moto-Club Constantí

A les 20 h.
A la Piscina Municipal.
Sopar i música ambiental. I a 
partir de les 21.30 h. Concert 
amb l’actuació dels grups: El 
Artriste, 2UT i Números Rojos.
Organitza: Club Natació Constantí.

A les 20.30 h 
V Nit de Danses de l’Esbart 
Dansaire Constantí “El Casino” 
davant del Casino. Ballada de 

danses tradicionals catalanes 
a l’entorn càlid que ens ofereix 
un vespre d’estiu a la plaça del 
nostre poble.

A les 21.30 h 
Davant del Casino.
V Sopar de Germanor de l’Es-
bart Dansaire Constantí
“El Casino”.
Interessats us podeu posar en 
contacte amb esbartdansaire-
constanti@gmail.com o amb la 
junta de l’Esbart. 

DIUMENGE 29 DE JULIOL

A les 8 h 
A la Plaça de les Escoles Velles. 
Concentració i inscripcions per 
la VII Sortida de Motos Clàssi-
ques. A les 8.30 h · Sortida per 
fer un recorregut d’aproximada-
ment uns 90 km.
Organitza: Moto Clàssic Constantí.

A les 8.30 h 
Al Camp de Tir de Sant Salvador. 
Inscripcions per a l’Exhibició de Tir 
al Plat (només per a socis de la So-
cietat Caçadora La Constantinenca). 
Inici de les tirades a les 10 h.

A les 9 h 
Al Pavelló Poliesportiu,
VI edició del Torneig “3 x 3 
Bàsquet a Constantí”. Cate-
gories sènior masculí, femení i 
júnior. Concurs de triples
Organitza: Club Bàsquet Cons-
tantí. (Inscripcions obertes fins el 
25 de juliol al correu basquet.
constanti@gmail.com
Preu per equip: 40 euros).

A les 12 h
A la Plaça Montserrat Roig.
Vermut Rumbero amb l’actuació 
de Son de dos.
Col·labora: Pastisseria Ca la Tere
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A les 13.30 h 
A la Plaça de les Escoles Velles 
Arribada de les motos par-
ticipants a la VII Sortida de 
Motos Clàssiques i Vermut per 
als participants. Tot seguit, es 
traslladaran al Pavelló Polies-
portiu per participar de l’acte 
de cloenda de l’Exposició de 
Motos Clàssiques.
Organitza: Moto Clàssic Cons-
tantí.

DILLUNS 30 DE JULIOL

A les 20 h
A la Biblioteca Municipal.
Presentació de l’Auca del Cen-
tre d’Esports Constantí amb 
motiu dels 50 anys de l’entitat. 
Amb la presència dels autors de 
l’auca, Jordi Alasà i Eloi Rodrí-
guez.

DIMARTS 31 DE JULIOL

A les 19 h
Sortida des del C/ Major a
l’alçada del carrer Tarragona. 
Cercavila amb la participació de:
• La Dragonina i els Diablons 
de la Dragonina, de l’Associació 
d’Amics de la Colla C.O.C.A.
• Ball de Diables de Constantí
• Ball de Pastorets, Ball del 
Patatuf, Ball de Cavallets i Ball de 
Bastons de la Societat Cultural 
i Recreativa El Casino acompan-
yats pel Grup de música tradicio-
nal La Corranda i els grallers de 
l’Esperidió.
• Ball Petit de Constantí i Ball 
de Nans de l’Esbart Dansaire 
Constantí “El Casino”, acompan-
yats pels Grallers de Constantí i 
la Banda de l’Escola Municipal de 
Música 
• Gegants de Constantí
• Àliga Gran i àliga petita de 

Constantí, amb l’associació Dan-
ce Power
• Batucada Tympanum Percussió

Al finalitzar el Cercavila faran 
un Ball de lluïment a la Plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer.

Seguidament,  Inauguració de 
l’Exposició de l’Associació de 
Dones per la Unitat de Constantí 
i de l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Constantí, al Sindicat 
Agrícola.

A les 20.30 h 
Pregó de Festa Major davant 
de l’Ajuntament. Aquest any 
la nostra Festa Major s’estre-
narà amb el pregó a càrrec de 
l’actor, director i presentador de 
televisió Quim Masferrer (“El 
Foraster”), que amb el seu sentit 
de l’humor habitual ens convi-
darà a gaudir d’uns dies intensos 
de gresca i celebració.

Seguidament, Refrigeri Popular 
davant de l’Ajuntament.

A les 22.30 h
Actuació de Dames i Vells 
davant de l’Ajuntament. El Ball 
parlat de Dames i Vells de 
Constantí torna a la càrrega 
amb l’humor i la sàtira que els 
caracteritza.

DIMECRES 1 D’AGOST
DIA DE SANT FELIU

A les 7 h 
El so de les gralles ens anuncia 
que és el dia del Sant Patró. 
Matinades amb la Corranda i 
els Grallers de Constantí.

A les 11.45 h 
Des de la Plaça de les Escoles 
Velles fins al carrer Major, davant 
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de l’Ajuntament. Seguici Popular 
amb la participació de: 
• La Dragonina i els Diablons 
de la Dragonina, de l’Associació 
d’Amics de la Colla C.O.C.A.
• Ball de Pastorets, Ball del Pa-
tatuf,  Ball de Cavallets i Ball de 
Bastons de la Societat Cultural 
i Recreativa El Casino acompan-
yats pel Grup de música tradicio-
nal La Corranda i els grallers de 
l’Esperidió.
• Ball Petit de Constantí i Ball de 
Nans de l’Esbart Dansaire Cons-
tantí “El Casino”, acompanyats 
pels Grallers de Constantí
• Gegants de Constantí
• Àliga Gran i àliga petita de 
Constantí, amb l’associació Dan-
ce Power
• Amb l’acompanyament musical 
de la Cobla Maravella, que acom-
panyarà la comitiva d’autoritats 

A les 12 h 
Solemne Ofici Religiós en honor 
a Sant Feliu i celebració de l’Eu-
caristia. Davant de l’Ajuntament.
En acabar, Ball de lluïment de 
tots els elements del Seguici.

A les 13 h 
Ballada de Sardanes amb la 
Cobla Maravella davant de 
l’Ajuntament.

A continuació Vermut Popular 
davant de l’Ajuntament.

A les 19 h 
Concert de Gala a càrrec de 
l’Orquestra Internacional
Maravella davant de l’Ajunta-
ment

A les 23.30 h 
Gran Ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Internacional
Maravella a la Plaça de les Esco-
les Velles.

DIJOUS 2 D’AGOST

A les 22 h
A la Plaça de les Escoles Velles. 
Espectacle Musical:
“El Mag d’Oz”, una adaptació 
del clàssic, un espectacle tendre 
i divertit que farà les delícies de 
petits i grans.

DIVENDRES 3 D’AGOST

De 10.30 a 13.30 h
Inflables per als més petits. 
A l’Espai Infantil situat al carrer 
Francolí patrocinat per Schmi-
dt Ibérica (Es recomana portar 
banyador). 

De 16 a 19 h 
Tobogan Gegant, inflables per 
la canalla i Festa de l’Escuma 
per quedar ben xops, a l’Espai 
Infantil situat al carrer Francolí 
patrocinat per Schmidt Ibérica 
(Es recomana portar banyador). 

A les 22.30 h 
Nova actuació del Ball parlat de 
Dames i Vells de Constantí. A la 
Plaça de les Escoles Velles.

A les 23 h 
Ball amb l’Orquestra Venus
a la plaça de les Escoles Velles. 

A les 23.30 h.
2a edició de les “Barraques” 
de Constantí (I). A la Plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer. La 
primera nit de la 2a edició de 
les “Barraques” de Constantí ens 
portarà els concerts de Blau-
mut, una de les formacions amb 
més personalitat i elegància de 
l’actual escena catalana; i els se-
guidors de “El Último de la Fila” 
tenen una cita obligada amb 
l’esperat concert de El Último 
Tributo (1.30 h.), que oferiran 
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un repàs als grans èxits d’una 
de les bandes més importants 
de l’escena estatal dels anys 80 
i 90. A les 3.30 h · A la Plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer tanca-
rem la vetllada amb una sessió 
musical a càrrec de DJ OGT.

DISSABTE 4 D’AGOST

A les 18.30 h 
Actuació castellera a càrrec 
dels Xiquets de Tarragona i els 
Xiquets del Serrallo. Davant de 
l’Ajuntament

A les 21.30 h
S’iniciarà el Correfoc Infantil 
amb els Diablons de Constantí,
el Bou Petit de Tarragona, Ball de 
Diables Infantils del Morell, i Ball 
de Diables Infantils de Perafort
(Recorregut: Sortida des del 
carrer Major, davant de l’Ajunta-
ment, passant pel carrer Centce-
lles fins arribar a la Plaça de la 
Generalitat)

A les 22 h
Tradicional Sopar a la Fresca 
de la Societat Cultural i Recreati-
va El Casino.

A les 23.30 h.
2a edició de les “Barraques” 
de Constantí (II). A la Plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer. La se-
gona nit d’aquesta 2a edició de 
les “Barraques” de Constantí ens 
portarà els concerts dels altafu-
llencs Porto Bello, que obriran 
la nit amb la seva proposta de 
festa i disbauxa; la nit continuarà 
amb les versions dels hits més 
universals que ens oferiran La 
Banda del Coche Rojo (1.30 
h.), i per tancar la vetllada tin-
drem a Cultrum (4.30 h.), amb la 
seva fusió d’estils com el reggae, 
soul, swing, ska i rock.

A les 24 h.
A la Plaça de les Escoles Velles. 
Ball amb l’Orquesta Welcome 
Band, que ens proposaran fer 
un viatge en el temps recordant 
els millors temes del pop-rock 
nacional i internacional de tots 
els temps.

DIUMENGE 5 D’AGOST

A les 21.30 h
Versots del Ball de Diables de 
Constantí a la Plaça situada da-
munt de l’antic mercat municipal. 
Tabalada fins a la Closa

A les 22 h 
Des de la Closa s’iniciarà 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 colles 
convidades.
(Recorregut: des de la Closa, 
carrer de les Creus, Raval de Sant 
Cristòfol, i arribada a la Plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer).

Al finalitzar, a la Plaça Mossèn Cin-
to Verdaguer, Final de Festa amb 
el ja tradicional castell de focs.

A les 23 h 
Espectacle de revista
“Aires de Fiesta” amb l’actuació 
estel·lar de la cantant Karina, 
repassant tots els seus èxits. 
Humor,Vedettes, música i ball.
A la Plaça de les Escoles Velles.

NOTA:
(*) L’Ajuntament de Constantí es 
reserva el dret de canviar la pro-
gramació d’algun acte per causes 
alienes o imprevistes. En qualsevol 
cas, cada acte canviat serà comu-
nicat oportunament a tothom.
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MARXANDATGE
Enguany també hem dissenyat per a la Festa Major diferents arti-
cles (samarretes per a totes les edats i sexes, vanos i motxilles) que 
podeu trobar a la paradeta que habilitarem als principals llocs dels 
actes –davant de l’Ajuntament i a les Escoles Velles.

PARADETA
Tenim una paradeta mòbil on s’exposaran els articles de venda i de 
regal relacionats amb la festa Major. Podreu trobar la paradeta en 
els següents espais:

Dijous 26 de juliol
De 10 a 13 hores al Mercat Municipal

Dimarts 31 de juliol
De les 18 h. fins el Pregó de Festa Major. Al carrer Major.
Davant de l’Ajuntament

Dimecres 1 d’agost
D’11.30 a 14 h. i de 18 a 21 h. Al carrer Major.
Davant de l’Ajuntament

Dijous 2 d’agost
De 10 a 13 hores al Mercat Municipal

Divendres 3 d’agost
De 18 a 21 h. A la Plaça de les Escoles Velles

Dissabte 4 d’agost
De 18 a 21 h. Al carrer Major. Davant de l’Ajuntament

Diumenge 5 d’agost
De 18 a 21 h. A la Plaça de les Escoles Velles

LA SENYERA LOCAL
A tots aquells que passeu per la paradeta 
de la Festa Major us serà facilitada una 
bandera del nostre municipi per posar-la 
al vostre balcó, finestra, façana o habitat-
ge,  com a símbol de festa i hospitalitat.
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CONCURS INSTAGRAM
FESTA MAJOR D’ESTIU 2018 CONSTANTÍ

PARTICIPANTS
Tots els aficionats a la fotografia sense límit d’edat, que com-
pleixin amb els termes i condicions establertes en les bases. 
Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies i 
rebre com a màxim un premi.

OBRES
En format de l’aplicació INSTAGRAM. Les fotografies hauran 
d’anar acompanyades del hashtag #fm18constanti

TEMA
Festa Major d’Estiu 2018 de Constantí.

IDENTIFICACIÓ
Juntament amb la fotografia s’inscriurà el títol
de l’obra i les dades de l’autor (Nom, adreça,
correu electrònic, població i telèfon
de contacte).

EXCLUSIONS
No s’acceptaran fotografies premiades
en altres concursos.

JURAT
Meritxell Cano (regidora de Festes de l’Ajuntament de Constan-
tí) i Dani Castro (àrea social del Centre d’Esports Constantí).

PREMIS
Per al 1er i 2on classificat.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OBRES
Del 26 de juliol al 5 d’agost del 2018 a les 23.59 hores.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
· El jurat informarà i lliurarà els premis.
· L’organització es reserva el dret a qualsevol canvi descrit en 
  aquest full de ruta.
· Totes les obres passaran a formar part del C.E.Constantí i 
  l’Ajuntament de Constantí.
· Les dades personals, en cap cas, es cediran a tercers.





FIESTA MAYOR DE VERANO

CONSTANTÍ 2018

VIERNES 20 DE JULIO

A las 19 h
Inicio de las 12 horas de Futbol 
Sala en la Plaza de la Generali-
tat. Piscina gratis para todos los 
participantes.

JUEVES 26 DE JULIO

A las 11.30 h 
En la Biblioteca Municipal.
BiblioContes: “A la Biblioteca, 
fem salut!” a cargo de Còdol 
Educació. Hace unos 100 años, un 
doctor de Reus descubrió la ma-
nera de que los niños y niñas de 
todo el mundo fuerans más sanos 
y felices. Queréis saber cuál es?  Y 
después del cuento, taller artístico 
sobre alimentación saludable.

A las 20.30 h
Como preámbulo a nuestra 
Fiesta Mayor de Verano y dentro 
del “II Cicle de Concerts a 
Centcelles” disfrutaremos de un 
magnífico concierto en la villa  
romana de Centcelles. Jennifer 
Panebianco es una auténtica 
niña prodigio del violín, con solo 
12 años de edad. Su vertigino-
sa carrera y sus extraordinarias 
cualidades por la  música la han 
hecho merecedora de varios pre-
mios internacionales en países 
como Eslovenia, Francia, Italia, 
Grecia o Inglaterra.
Organitzado por: Amics de la 
Música de Constantí, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Constantí, Museu Nacional Ar-

queològic de Tarragona i Repsol.

VIERNES 27 DE JULIO

A las 11 h 
Gimcana Popular Infantil. 
En la calle Mayor (para niños y 
niñas a partir de los 3 años). 
Organiza: Premonitores Constan-
tí 2018, Punt Òmnia i àrea de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Constantí.

A las 18 h 
En la Piscina Municipal. Inicio 
de la Fiesta de los 20 años del 
Club Natació Constantí.  A les 
18.30 h. Espectáculo de Anima-
ción Infantil con la visita de per-
sonajes de Disney y Pintacaras 
con “Xorando Sonrisas”. A las 21 
h. Cena y música ambiental. Y a 
las 22 h. Concierto con la actua-
ción  de los Grupos Jamaika i a 
las 24 h. Son de Dos.
Organiza: Club Natació Constantí.

A las 20 h 
En la calle Mayor
(delante del Sindicato Agrícola)
Espectáculo de Gastropoesia. 
“La poètica a taula”.

SÁBADO 28 DE JULIO

A las 10 h 
En la Piscina Municipal. 20a 
edición del Campeonato de 
Natación Vila de Constantí 
que contarà con la participación 
de los Clubs de Natación de 
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Castellvell, La Pobla de Mafumet, 
Riudecols, Riudoms, el Morell, 
Torredembarra i Constantí.
Organiza: Club Natació Constantí. 

A las 12.30 h
En el Pabellón Polideportivo. 
Inauguración de la
Exposición de
Motos Clásicas, que se po-
drá ver durante todo el fin de 
semana.
Organiza: Moto Clàssic Constantí 

A las 14.30 h 
En la Piscina Municipal.
Paella popular.
Organiza: Club Natació Constantí. 

A las 17 h 
En la Piscina Municipal.
Fiesta de la espuma. Y a partir 
de las 18 h. sesión musical con 
DJ y espectáculo de animación 
infantil.
Organiza: Club Natació Constantí. 

A las 19 h 
En la Piscina Municipal.
I Campeonato de bitlles 
catalanes Vila de Constantí. 
Organiza: Unió de Botiguers de 
Constantí, con la colaboración 
del Ayuntamiento.

A las 20 h
En la calle Mayor (a la altura de 
la Plaza de la Pau). Exhibición 
motociclista Stunt Rider con 
AV Campos.
Organiza: Moto-Club Constantí

A las 20 h.
En la Piscina Municipal.
Cena y música ambiental. Y a 
partir de las 21.30 h.  Concierto 
con la actuación de los grupos: El 
Artriste, 2UT y Números Rojos.
Organiza: Club Natació Constantí.

A las 20.30 h 
V Nit de Danses del Esbart 

Dansaire Constantí “El Casino” 
delante del Casino. Baile de dan-
zas tradicionales catalanas en el 
entorno cálido que nos ofrece un 
atardecer de verano en la plaza 
de nuestro pueblo.

A las 21.30 h 
Delante del Casino. V Cena de 
Hermandad del Esbart Dansaire 
Constantí “El Casino”.
Interesados ponerse en contacto 
con esbartdansaireconstanti@
gmail.com o con la junta del Esbart. 

DOMINGO 29 DE JULIO

A las 8 h 
Delante del Ayuntamiento.
Concentración e inscripciones 
para la VII Salida de Motos 
Clásicas. A las 8.30 h · Sali-
da para hacer un recorrido de 
aproximadamente unos 90 km. 
Organiza: Moto Clàssic Constantí.

A las 8.30 h 
En el Campo de Tiro de Sant 
Salvador. Inscripciones para la 
Exhibición de Tiro al Plato (ex-
clusivo para socios de la Societat 
Caçadora La Constantinenca). 
Inicio de les tiradas a les 10 h.

A las 9 h 
En el Pabellón Polideportivo, 
VI edición del Torneo “3 x 3 
Bàsquet a Constantí”. Catego-
rías senior masculino, femenino 
y junior.
Organiza: Club Bàsquet Constan-
tí. (Inscripciones abiertas hasta el 
25 de julio en el correo basquet.
constanti@gmail.com . Precio por 
equipo: 40 euros).

A las 12 h
En la Plaza Montserrat Roig. Ver-
mut Rumbero con la  actuación 
de Son de dos.
Colabora: Pastisseria Ca la Tere
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A las 13.30 h
Llegada a la Plaza de les 
Escoles Velles y Exposición de 
las motos participantes en 
la VII Salida de Motos Clàsi-
cas y Vermut para todos los 
participantes. Seguidamente se 
trasladarán al Pabellón Polide-
portivo para participar del acto 
de clausura de la Exposición 
de Motos Clásicas.
Organiza: Moto Clàssic Constantí.

LUNES 30 DE JULIO

A las 20 h 
En la Biblioteca Municipal.
Presentación del Auca del 
Centre d’Esports Constantí 
en motivo de los 50 años de la 
entidad. Con la presencia de los 
autores del auca, Jordi Alasà y 
Eloi Rodríguez.

MARTES 31 DE JULIO

A las 19 h 
Salida desde la c/Mayor a la altu-
ra de la c/Tarragona, Pasacalle 
con la participación de:
• La Dragonina y los Diablons de 
la Dragonina, de la Associació 
d’Amics de la Colla C.O.C.A.
• Ball de Diables de Constantí
• Ball de Pastorets, Ball del Pa-
tatuf, Ball de Cavallets y Ball de 
Bastons de la Societat Cultural 
i Recreativa El Casino acompa-
ñados por el Grupo de música 
tradicional La Corranda y los 
Grallers del Esperidió.
• Ball Petit de Constantí i Ball de 
Nans de l’Esbart Dansaire Constantí 
“El Casino”, acompañados por los 
Grallers de Constantí y la Banda de 
la Escuela Municipal de Música 
• Gegants de Constantí
• Àliga Gran i àliga petita de Constan-
tí, con la asociación Dance Power
• Batucada Tympanum Percussió

Al finalizar el Pasacalles se hará 
un Ball de lluïment en la Plaza 
Mossèn Cinto Verdaguer.

Seguidamente,  Inauguración 
de la Exposición de la Asso-
ciació de Dones per la Unitat de 
Constantí y de la Associació de 
Pensionistes i Jubilats de Cons-
tantí, en el Sindicato Agrícola.

A las 20.30 h 
Pregón de Fiesta Mayor de-
lante del Ayuntamiento. Este año 
nuestra Fiesta Mayor se estre-
narà con el pregón a cargo del 
actor, director y presentador de 
televisión Quim Masferrer (“El 
Foraster”), que con su sentido 
del humor habitual nos invitará 
a disfrutar de unos días intensos 
de diversión y celebración.

Seguidamente, Refrigerio Popu-
lar delante del Ayuntamiento.

A las 22.30 h
Actuación de Dames i Vells 
delante del Ayuntamiento. El 
Baile hablado de Dames i Vells 
de Constantí vuelve a la carga 
con el humor y la sátira que los 
caracteriza.

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO
DÍA DE SANT FELIU

A las 7 h 
El sonido de las grallas nos 
anuncia que es el día del Santo 
Patrón. Matinades con la 
Corranda y los Grallers de 
Constantí.

A las 11.45 h
Desde la Plaza de las Escoles 
Velles hasta la calle Mayor, delan-
te del Ayuntamiento. Pasacalle 
Popular con la participación de:
• La Dragonina i els Diablons 
de la Dragonina, de l’Associació 
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d’Amics de la Colla C.O.C.A.
• Ball de Pastorets, Ball del Pa-
tatuf,  Ball de Cavallets y Ball de 
Bastons de la Societat Cultural 
i Recreativa El Casino acompa-
ñados por el Grupo de música 
tradicional La Corranda y los 
grallers del Esperidió.
• Ball Petit de Constantí y Ball de 
Nans de l’Esbart Dansaire Cons-
tantí “El Casino”, acompañados 
por los Grallers de Constantí
• Gegants de Constantí
• Àliga Gran i àliga petita de Cons-
tantí, amb l’associació Dance Power
• Con el acompañamiento mu-
sical de la Cobla Maravella, que 
acompañará a la comitiva de 
autoridades.

A las 12 h 
Solemne Oficio Religioso en 
honor a Sant Feliu y celebración 
de la Eucaristía. Delante del 
Ayuntamiento.
Al finalizar, Ball de lluïment de 
todos los elementos del Seguici.

A las 13 h
Baile de Sardanas con la Cobla 
Maravella delante del Ayunta-
miento.

A continuación Vermut Popular 
delante del Ayuntamiento

A las 19 h 
Concierto de Gala a cargo de la 
Orquesta Internacional Mara-
vella delante del Ayuntamiento.

A las 23.30 h 
Gran Baile de Fiesta Mayor 
con la Orquesta Internacional 
Maravella en la Plaza de les 
Escoles Velles.

JUEVES 2 DE AGOSTO

A las 22 h
En la Plaza de les Escoles Velles. 

Espectáculo Musical:
“El Mago de Oz”, una adapta-
ción del clàsico, un espectáculo 
tierno y divertido que hará las 
delicias de pequeños y mayores.

VIERNES 3 DE AGOSTO

De 10.30 a 13.30 h
Hinchables para los más pe-
queños.  En el Espacio Infantil 
situado en la calle Francolí patro-
cinado por Schmidt Ibérica
(Se recomienda llevar el baña-
dor). 

De 16 a 19 h 
Tobogán Gigante, hinchables 
para los niños y Fiesta de 
la Espuma para quedar bien 
remojados, en  el Espacio Infantil 
situado en la calle Francolí (Se 
recomienda llevar el bañador). 

A las 21 h 
Nueva actuación del Baile hablado 
de Dames i Vells de Constantí. En 
la Plaza de les Escoles Velles.

A las 23 h 
Baile con la Orquestra Venus
en la Plaza de les Escoles Velles.

A las 23.30 h.
2a edición de las “Barraques” 
de Constantí (I). A la Plaça 
Mossèn Cinto Verdaguer. La 
primera noche de la 2a edición 
de las “Barraques” de Constan-
tí nos traerá los conciertos de 
Blaumut, una de las formaciones 
con más personalidad y elegan-
cia de la actual escena catalana; 
y los seguidores de “El Último de 
la Fila” tienen una cita obligada 
con el esperado concierto de El 
Último Tributo (1.30 h.), que 
ofrecerán un repaso a los gran-
des éxitos de una de las bandas 
más importantes de la escena 
estatal de los años 80 y 90. A 
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las 3.30 h · En la Plaza Mossèn 
Cinto Verdaguer cerraremos la 
noche con una sesión musical a 
cargo de DJ OGT.

SÁBADO 4 DE AGOSTO

A las 18.30 h 
Actuación castellera a cargo de 
los Xiquets de Tarragona y los 
Xiquets del Serrallo. Delante del 
Ayuntamiento

A las 21.30 h 
Se iniciarà el Correfoc Infantil con 
los Diablons de Constantí, el Bou 
Petit de Tarragona, Ball de Diables 
Infantils del Morell, y Ball de Dia-
bles Infantils de Perafort (Recorri-
do: Salida desde la calle Mayor, 
delante del Ayuntamiento, pasando 
por la calle Centcelles hasta llegar 
a la Plaza de la Generalitat)

A las 22 h
Tradicional Cena al aire libre 
de la Societat Cultural i Recreati-
va El Casino. 

A las 23.30 h
2a edición de las “Barra-
ques” de Constantí (II). En la 
Plaza Mossèn Cinto Verdaguer. 
La segunda noche de esta 2a 
edición de las “Barraques” de 
Constantí nos traerá los concier-
tos del grupo de Altafulla Porto 
Bello, que abrirán la noche con 
su propuesta de fiesta y desen-
freno;  la noche continuarà con 
las versiones de los hits más 
universales que nos ofrecerán La 
Banda del Coche Rojo (1.30 
h.), i para cerrar la noche tendre-
mos a Cultrum (4.30 h.), con su 
fusión de estilos como el reggae, 
soul, swing, ska i rock.

A las 24 h 
En la Plaza de les Escoles Velles. 
Baile con la Orquesta Welco-

me Band, que nos propondrán 
hacer un viaje en el tiempo re-
cordando los mejores temas del 
pop-rock nacional e internacional 
de todos los tiempos

DOMINGO 5 DE AGOSTO

A las 21.30 h 
Versots del Ball de Diables de 
Constantí en la Plaza situada 
encima del antiguo mercado mu-
nicipal. Tabalada hasta la Closa

A las 22 h 
Al acabar los versots se iniciará 
el Correfoc con la participación 
de: La Dragonina de la Associa-
ció d’Amics de la Colla C.O.C.A., 
Ball de Diables de Constantí  y 
collas invitadas.
(Recorrido: desde la Closa, calle 
de les Creus, Raval de Sant Cris-
tòfol, i llegada a la Plaza Mossèn 
Cinto Verdaguer)

Al finalizar, en la Plaza Mossèn Cin-
to Verdaguer, Final de Fiesta con 
el ya tradicional castillo de fuegos.

A las 23 h 
Espectáculo de revista “Aires 
de Fiesta” con la actuación 
estelar de la cantante Karina, 
repasando todos sus éxitos. Hu-
mor,Vedettes, música y baile. En 
la Plaza de les Escoles Velles.

NOTA:
(*) El Ayuntamiento de Constantí se 
reserva el derecho de cambiar la 
programación de algú acto por cau-
sas ajenas o imprevistas. En cual-
quier caso, cada acto modificado 
será comunicado oportunamente.
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Fotografia: Ricardo Gómez

43120 CONSTANTÍ (TARRAGONA)
Tel. i Fax: 977 521 176
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Sant Pere, 16, bjs
43120 Constantí
Tel. 626 924 294

josemariaquesada@hotmail.com
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Molt Bona
Festa Major
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C/ Alemanya s/n
Polígono Industrial
de Constantí
E- 43120 CONSTANTÍ 
(Tarragona)
Tel: +34 977 52 46 31
Fax: +34 977 52 48 50

Especialitat en tapes,
entrepans i patates braves

c/ Major, 18 - 670 82 15 13
CONSTANTÍ
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CORREFOC ADULT dia 5, a les 22.00 h 

Recomanacions i
recorreguts pels CORREFOCS
No aparcar cotxes en els itineraris del correfoc.
Els veïns que tinguin garatge a la zona de recorregut, no podran treure ni 
entrar els vehicles durant els horaris dels actes de foc.
Protegir els aparadors i les vidrieres ubicats en els itineraris amb cartró o pa-
per 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 
pólvora, provocant que exploti en lloc de cremar-se.
No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material 
pirotècnic.
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.

CORREFOC INFANTIL dia 4, a les 21.30h



CONCERTS i ESPECTACLES
JENNIFER
PANEBIANCO

Dijous 26 de 
juliol.
20.30 hores.
Vil·la Romana
de Centcelles
La nena prodigi 
del violí, Jenni-
fer Panebianco, 
serà l’encarre-
gada de tancar el II Cicle de Concerts a 
Centcelles. Amb només 13 anys d’edat 
aquesta extraordinària artista ha acon-
seguit diversos premis i reconeixements 
internacionals a països com Eslovènia, 
França, Itàlia, Grècia o Anglaterra. També 
ha triomfat a diversos programes de 
televisió. Ha actuat com a solista amb 
l’Orquestra Cittá di Alessandria a Itàlia, 
amb l’Orquestra Gnesin Virtuosi a Moscou i 
amb l’Orquestra Camerata XXI a Catalunya. 
Va ser convidada a oferir un concert a la 
segona edició del Festival de Tardor de 
Reus 2013, i al Festival Internacional de 
Cambrils 2014. Al novembre de 2014 va 
oferir un concert a la seu de l’European 
Music Competition a Torí. Des de ben 
petita, ha mostrat un especial interès en la 
composició, que l’ha portat a composar i 
estrenar obres com el “Sueño Veneciano” 
al Festival de Música de Cambrils.
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AL SON DE DOS

Divendres 27 de 
juliol.  24 hores.
Piscina Municipal /
Diumenge 29 de ju-
liol. A les 12 hores.
A la Plaça Montserrat 
Roig
Al Son de Dos és una formació  tarrago-
nina ideal per amenitzar una vetllada i 
vermut al ritme del millor flamenc, salsa 
i rumba. Si teniu ganes ballar i gaudir 
d’aquests ritmes i d’un ambient festiu, no 
us podeu perdre la doble actuació que ofe-
riran, el divendres 27 a la nit a la Piscina 
Municipal, i el diumenge 29 al migdia, amb 
el vermut rumbero que es farà a la Plaça 
Montserrat Roig.

GRUP JAMAIKA

Divendres 27 de 
juliol. 22 hores.
Piscina Municipal
La primera nit musical 
de celebració del 20è 
aniversari del Club 
Natació Constantí 
s’obrirà amb l’actuació del Grup Musical 
Jamaika, una formació amb components de 
llarga trajectòria musical, que interpretaran 
un repertori destinat a un públic de totes 
les edats. 

EL ARTRISTE

Dissabte 28 de ju-
liol. 21.30 hores.
Piscina Municipal
Sergio García “El 
Artriste” és un jove de Vila-seca. Un cop va 
acabar els estudis d’enginyeria va decidir 
dedicar-se plenament a la seva vocació, el 
món de l’artista, on ha trepitjat centenars 
d’escenaris de tot tipus, des de bars fins a 
teatres i grans festivals de música. La seva 
història està formada per les cançons que 
compon i que han donat llum a dos discos, 
a més de cantar cançons d’altres artistes i 
donar-li un caire festiu i d’humor per tal de 
fer ballar i gaudir a totes les generacions.

2UT

Dissabte 28 de juliol. 
22.30 hores.
Piscina Municipal
2UT és un projecte 
musical (2004) format per 
3 components, oberts a 
l’enriquiment d’altres músics col·laboradors. 
El grup va néixer gràcies a les idees, plante-
jaments i reptes de tres músics procedents 
d’altres formacions. Partint de bases musi-
cals improvisades el grup arriba a un punt 
màxim de compenetració musical, que es 
tradueix en un discurs musical experimental 
basat en el continu descobriment i en deixar 
enrere l’acomodament basat en un sol estil 
musical. Així doncs, el resultat aconseguit 
és la creació de melodies lineals amb 
compassos agressius, deixant entreveure, 
d’entrada, un clara influència d’artistes com 
Radiohead, King Crimson o Peter Gabriel. 

NÚMEROS ROJOS

Dissabte 28 de juliol. 23.30 hores.
Piscina Municipal
Números Rojos va néixer com a grup a 
la dècada dels 90. Inicialment el grup 
havia funcionat amb altres noms.  A finals 
de 1990, i amb una formació ja estable, 
publiquen el seu primer disc “Nariz contra 
nariz”, amb el que recorren bona part de 
la geografia espanyola. Durant els primers 
anys de la dècada dels 90 fan de teloners 
de mítiques bandes internacionals com 
Ramones o Iron Maiden. Després de pu-
blicar el seu tercer disc ,“Tiempo muerto” 
(1997), la banda atura la seva activitat. Ara 
fa un parell d’anys van reaparèixer amb un 
parell de concerts benèfics i van participar 
en l’homenatge a Tony Urbano, i l’any 
passat actuaven en l’homenatge a qui va 
ser baixista els darrers anys de la formació, 
Ramiro Bea. Amb motiu dels 20 anys del 
Club Natació Constantí, la històrica banda 
tarragonina tornarà a pujar als escenaris 
per repassar els seus èxits com “Horas 
lentas”, “Nariz contra nariz” o “Deseo de 
aventura”.
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QUIM MASFERRER

Dimarts 31 de juliol. 
20.30 hores. Pregó de 
Festa Major. Davant de 
l’Ajuntament
Actor i director de teatre, 
guionista, presentador de 
televisió i monologuista. Ha 
col·laborat i presentat diferents programes 
de televisió i ràdio pels quals ha guanyat 
diferents premis a nivell nacional. Va ser un 
dels membres fundadors de Teatre de Gue-
rrilla, i des de l’any 2013 va protagonitzar 
el popular programa de TV3 “El Foraster”, 
en el qual l’actor ens ha descobert i 
presentat alguns dels petits pobles de 
Catalunya amb el seu habitual sentit de 
l’humor, que de ben segur no faltarà en el 
pregó que marcarà oficialment l’inici de la 
nostra Festa Major d’Estiu.

ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA

Dimecres 1 d’agost. 19 hores. Davant 
de l’Ajuntament i i 23.30 hores. A la 
Plaça de les Escoles Velles
Aquest any, la Maravella serà l’encarregada 
de posar les notes musicals del concert 
de Gala i el Gran Ball de Festa Major del 
dia de Sant Feliu. L’Orquestra Maravella va 
néixer a Caldes de Malavella (Girona) l’any 
1951. El nom d’Orquestra Internacional ve 
dels més de 60 anys actuant a l’estranger, 
en països com Bèlgica, Alemanya, Itàlia, 
França, Dinamarca, Àfrica... amb el propòsit 
de divulgar la música i la cultura catalana a 
tot el món. Està formada per 16 integrants 
que poden tocar cobles, música tradicional 
catalana, sardanes, pop, música d’avui i 
d’ahir, i versions de les millors cançons per 
fer-nos ballar.

BLAUMUT

Divendres 3 
d’agost. 23.30h.
A la Plaça 
Mossèn Cinto 
Verdaguer
Són una de 
les formacions 
musicals amb 
més personalitat 
de l’escena musical catalana actual. Ens 
presentaran les cançons del seu tercer 
disc “Equilibri”, un pas més en la carrera 
d’un grup que ha aconseguit donar vida a 
un univers propi i reconeixible marcat per 
unes lletres emotives, dotades d’una forta 
càrrega evocadora, i una música elegant de 
tall pop-folk i impregnada de tocs clàssics. 
Amb un so més contundent, les seves 
lletres segueixen mostrant optimisme, 
imaginació, calma i imatges poètiques.

EL ÚLTIMO TRIBUTO

Divendres 3 d’agost. 
1.30 hores.
A la Plaça Mossèn 
Cinto Verdaguer
Considerada com una de les millors bandes  
de tribut del país. Tots aquells que van 
disfrutar de la música i les lletres de El 
Último de la Fila als anys vuitanta i noranta, 
i que ho continuen fent a dia d’avui, tenen 
un cita obligada amb aquest concert. El 
Último Tributo oferiran un ampli repàs a 
tota la discografia de El Último de la Fila i 
ens permetran reviure una etapa màgica. 
El seu repertori ens transporta a través del 
temps i ens brindarà l’oportunitat de tornar 
a gaudir dels temes més emblemàtics de 
la mítica banda de pop-rock formada per 
Manolo García i Quimi Portet. El seu èxit re-
sideix en el potent directe, amb un so molt 
fidel a l’original amb tots els seus matisos.

PORTO BELLO

Dissabte 4 d’agost. 
23.30 hores.
A la Plaça Mossèn 
Cinto Verdaguer
Un projecte nou, 
innovador, fresc, festiu i contundent pensat 
per a capgirar les places més exigents del 
nostre país amb un directe mogut i molt 
festiu. Com a show musical i visual, es 
pretén crear l’atmosfera Porto Bello, un 
port abstracte i inexistent, que tots tenim 
situat a la nostra imaginació on sonen 
melodies balcàniques, jamaicanes i estils de 
tots els racons del món es barregen amb 
la cultura catalana d’arrel, i que ens farà 
moure a ritme d’ska, reggae, rumba, rock, 
punk, etc...Un port que s’il·lumina i s’omple 
de gent cada nit per a qualsevol que vulgui 
passar una bona estona. 

LA BANDA DEL
COCHE ROJO

Dissabte 4 d’agost. 
1.30 hores.
A la Plaça Mossèn 
Cinto Verdaguer
Un projecte nou, innovador, fresc, festiu 
i contundent pensat per a capgirar les 
places més exigents del nostre país amb 
un directe mogut i molt festiu. Com a show 
musical i visual, es pretén crear l’atmosfera 
Porto Bello, un port abstracte i inexistent, 
que tots tenim situat a la nostra imaginació 
on sonen melodies balcàniques, jamaicanes 
i estils de tots els racons del món es barre-
gen amb la cultura catalana d’arrel, i que 
ens farà moure a ritme d’ska, reggae, rum-
ba, rock, punk, etc...Un port que s’il·lumina 
i s’omple de gent cada nit per a qualsevol 
que vulgui passar una bona estona. 

CULTRUM

Dissabte 4 d’agost. 4.30 hores.
A la Plaça Mossèn Cinto Verdaguer
Amb el mateix amor que els artesans treba-
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llen la fusta, el fang o el pa, Cultrum treba-
lla les seves cançons. Es podria dir que són 
“artesans de la seva música”, cuidant cada 
petit detall.. Alegres i somiadors, fan que 
cada cançó tingui un color, un matís, un aire 
diferent. La música és la seva bandera, la 
seva llengua, el mitjà per excel·lència que 
tenen per expressar-se. La seva música 
evoca els sentiments més profunds del 
reggae i el soul, camina cap al so del funk 
i el swing, balla amb l’escalfor dels sons 
llatins i l’ska, i canta amb l’energia del rock 
i el punk. Cançons que espanten els mals 
auguris, que curen les ferides i fan ballar 
les ànimes.

ORQUESTA
WELCOME BAND

Dissabte 4 d’agost. 
24 hores. Plaça de 
les escoles Velles
El seu potencial 
resideix en l’edat del grup. Són gent jove 

amb experiència, que disfruten d’allò que 
fan i creuen que en la constant renovació 
hi ha l’èxit. Per aquesta raó, la seva base 
es composa de 3 premisses: variar sempre 
el repertori aportant nous temes cada 
temporada, ser propers al públic i creure 
en la seva feina. El seu repertori és d’allò 
més variat, des dels temes més ballables de 
tots els temps, passant per la música més 
actual, fins a peces de ball de saló.

ESPECTACLE “AIRES 
DE FIESTA”: KARINA

Diumenge 5 d’agost.  
A les 23 hores.
Plaça de les Escoles 
Velles 
L’espectacle de varietats “Aires de Fiesta”, 
ens portarà l’actuació estel·lar de la 
popular cantant Karina, recordant tots els 
seus èxits: “El Baul de los Recuerdos”, “Las 
Flechas del Amor” “Romeo y Julieta”, “Aires 
de Fiesta” etc., acompanyada per l’humoris-
ta televisiu Paco Calonge, un show d’aquest 
còmic, ple d’humor i cançons, l’atracció 
visual d’equilibris força i plàstica del Duo 
Acrobatic Park, la vedette Silvia Fox i la 
col·laboració del Gran Ballet Internacional, 
amb un espectacular vestuari de plomes, 
bijuteria i y lluentons, que donarà la nota 
d’elegància i glamour a l’espectacle.




