


Us desitja una 

BONA 
FESTA MAJOR 

Donem un tomb més al nostre calendari festiu i endinsem-nos 
en la Festa Major de Sant Feliu, la festa per excel·lència que 
alhora és l’expressió del que som com a comunitat. Aquesta 
és la nostra Festa. N’hi ha d’altres, a tots els pobles, però cap 
d’elles és igual a aquesta de la mateixa manera que la nostra 
s’assembla a aquelles. 

L’adveniment dels ajuntaments democràtics, enguany fa 
quaranta anys, significa, entre d’altres moltes coses, una re-
vitalització de les festes majors de la mà de la reivindicació 
social dels carrers com a espai públic i lúdic, i de la voluntat 
d’implicació ciutadana en la vida local. I aquesta és la tò-
nica que vivim a Constantí en les nostres festes: cada cop 
més participació tant col·lectiva, a través d’entitats i asso-
ciacions, com individual, prenent part dels actes de manera 
cada cop més nombrosa. Una festa que ha seguit l’evolució 
de la població adaptant-se en cada moment a la seva realitat.

Aquest caràcter participatiu, inclusiu i transversal ens de-
mostra com la festa i la convivència han d’anar sempre de la 
mà. És així com, tot i que uneixi tothom, també permet que 
hi hagi tantes festes com persones la viuen: cadascú se la 
fa personal a través del seu tarannà i de la seva experiència 
personal.

Gaudiu de la Festa Major, viviu-la, feu-vos-la vostra a tots els 
nivells respectant, això sí, la voluntat i les necessitats dels 
altres.

Visca la Festa Major!

Visca Constantí!

Óscar Sánchez Ibarra
Alcalde de Constantí



Orgullosa i contenta de poder estrenar-me com a regidora 
de Festes en aquest programa. Un càrrec que representa un 
repte més en la meva trajectòria a nivell social, iniciada en 
associacions de mares i pares en ensenyament primari i se-
cundari.

Enceto aquesta nova etapa amb ganes d’aportar, treballar i 
aprendre de tots i de totes, especialment de les entitats i as-
sociacions implicades en aconseguir unes festes divertides, 
atractives i interessants que tothom pugui sentir com a se-
ves. Espero i desitjo que les gaudiu amb la mateixa intensitat 
i il·lusió que nosaltres hem tingut en preparar-les.

Gaudiu amb els familiars, el veïnatge i les amistats d’aquests 
dies de vida al carrer. Oblideu els maldecaps i aparqueu 
les obligacions del dia a dia. Tingueu present que la diver-
sió, l’alegria i la festa, barrejats amb la tradició i el folklore, 
ens cohesionen i ens fan forts. En definitiva, ens fan poble 
i ens ofereixen moments que perduren a la nostra memòria 
col·lectiva.

Arriba la Festa Major!! Pengeu la bandera dels vostres bal-
cons i feu que tothom ho sàpiga!! I recordeu que hi ha un mo-
tiu que fa que tots siguem corresponsables del bon desen-
volupament de la Festa Major: l’estimació per la nostra vila, 
l’estimació per Constantí.

Que passeu molt bona Festa Major!
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Programa
Dijous 25 de juliol

A les 20.30h · Com a preàmbul a la nostra Festa Major d’Estiu i dins del “III Cicle de Con-
certs a Centcelles” gaudirem d’un magnífic concert a la vil·la romana de Centcelles.
Apel·les Carod Quartet és una jove formació de jazz de caire contemporani encapçalada 
pel jove violinista cambrilenc, Apel·les Carod. Organitzat per: Amics de la Música de Cons-
tantí, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, el  Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona i Repsol

Divendres 26 de juliol

A les 11 h · Gimcana Popular Infantil. Al carrer Major (per a infants a partir dels 3 anys). 
Organitza: Premonitors Constantí 2019, Punt Òmnia i àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Constantí

A les 19 h · Al Pavelló Poliesportiu. Festival de final de curs de patinatge
a càrrec del Club Patí Constantí

A les 22 h · A la Plaça de les Escoles Velles.  Actuació de circ a càrrec de la Cia. Passabarret 
dins del cicle “Estiu a la fresca”

A les 22 h · Ballada de sardanes a la fresca. Al carrer Major.
Organitza: Sindicat Agrícola de Constantí 

Dissabte 27 de juliol

A les 9.30 h · Exhibició de Zumba al carrer Major. Davant de l’Ajuntament. Organitza: Regi-
doria d’Esports de l’Ajuntament de Constantí   

A les 12 h · Celebració dels 20 anys del Ball de Pastorets de la Societat Cultural i Re-
creativa El Casino. Sortida des del Pavelló Poliesportiu i arribada al carrer Major, davant de 
l’Ajuntament

A les 17 h · Constantí FMX Freestyle. Exhibició de Freestyle Motocross, espectacle de so 
i dinamitzat per l’speaker Jesús Valenzuela, al carrer Centcelles - Plaça de la Generalitat. 
Organitza: Moto-Club Constantí (Accés gratuït. Primera exhibició a les 17 hores i Segona 
exhibició a les 19 hores)

A les 18 h · Entrega de premis de les 12 hores de Fútbol Sala infantil celebrat el dia 20 de 
juliol. A la plaça Generalitat. Organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Constantí. 
Col·labora: Moto-Club Constantí

A les 19 h · Al Camp de Futbol Municipal de La Coma. II Torneig de Bitlles Catalanes de 
Constantí i seguidament, sopar. Les persones interessades en participar en el torneig hau-
ran d’inscriure’s a partir del dia 15 de juliol i fins al 25 de juliol a l’OAC (Oficina d’Atenció al 
Ciutadà). Per a les persones interessades en quedar-se a sopar el preu és de 5 euros



Diumenge 28 de juliol

A les 9 h · Davant de l’Ajuntament. Concentració i inscripcions per a la I Trobada de 
Harley Davidson amb la participació del Grup Motero de Lleida i de Jibaros MC Tarragona. 
A les 9.30 h · Sortida i recorregut pel poble. A les 12 h · Al carrer Major, davant de l’Ajunta-
ment, arribada dels participants i exposició de motos. A les 13 h · Musclada Popular (Ti-
quets: 3 euros). I a les 14 h · Cloenda amb la presència de l’alcalde i la regidora de Festes. 
Organitza: Moto Clàssic Constantí

Dimarts 30 de juliol

A les 11.30 h · A la Biblioteca Municipal. ArTer. Fem un mural! La Plaça del Dibuix, amb Nuri 
Mariné. Crearem un mural inspirat en la figura del músic Pau Casals amb la pintora i profes-
sora de pintura i dibuix Nuri Mariné. Activitat del projecte ArTer, Art i Artistes del Territori, de 
la Central de Biblioteques de Tarragona. A partir de 5 anys

Dimecres 31 de juliol

A les 19 h · Sortida des del carrer 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 acompanyats pel Grup de música tradicional La Corranda
i els grallers de l’Esperidió.

· Ball Petit de Constantí i Ball de Nans de l’Esbart Dansaire Constantí “El Casino”,
acompanyats 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 Dance Power
· Xaranga Estrella Band

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

A les 20.30 h · Pregó de Festa Major davant de l’Ajuntament. Aquest any la nostra Festa 
Major s’estrenarà amb el pregó i espectacle a càrrec del carismàtic Mag Lari, el famós il·lu-
sionista i presentador de televisió, que amb la seva màgia i sentit de l’humor habitual ens 
convidarà a gaudir d’uns dies intensos de gresca i celebració

Seguidament, Refrigeri Popular davant de l’Ajuntament

Dijous 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 11.30 h · Des de la Plaça de les Escoles Velles fins al carrer Major,
davant 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 Patatuf,  Ball de Cavallets i Ball de Bastons de la Societat 
Cultural i Recreativa El Casino acompanyats pel Grup de música tradicional La Corranda 
i els grallers de l’Esperidió.

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

· Gegants de Constantí
· Àliga Gran i àliga petita de Constantí, amb l’associació Dance Power
· La Cobla principal de Tarragona acompanyarà a la comitiva d’autoritats

A les 12 h · Solemne Ofici Religiós en honor a Sant Feliu i celebració de l’Eucaristia. Da-
vant de l’Ajuntament

En acabar, Ball de lluïment de tots els elements del Seguici

A les 13 h · Ballada de Sardanes amb la Cobla principal de Tarragona 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’Ajuntament

A les 23.30 h · Gran Ball de Festa Major amb l’Orquestra Internacional Maravella
a la Plaça de les Escoles Velles

Divendres 2 d’agost

De 10.30 a 13.30 h · In lables per als més petits. A l’Espai Infantil situat al carrer Francolí 
patrocinat per Schmidt Ibérica (Es recomana portar banyador i calçat adequat per a l’activitat)

De 16 a 19 h · Tobogan Gegant, in lables 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 
reco-mana portar banyador i calçat adequat per a l’activitat)

A les 20 h · El ball parlat de Dames i Vells de Constantí torna a la càrrega amb l’humor i 
la sàtira que els caracteritza. A les 20 h · Actuació de Dames i Vells davant de 
l’Ajuntament. A les 20.45 h · Nova actuació de Dames i Vells a la Plaça de l’Hospital (Davant 
de la Biblioteca)

A les 23 h · Ball amb l’Orquestra Belle Epoque a la Plaça de les Escoles Velles. Clàssics 
de totes les èpoques i tots els estils per fer-nos ballar fins ben entrada la matinada

A les 23.30 h · 3a edició de les “Barraques” de Constantí (I).
A la Plaça Mossèn Cinto Verdaguer. La primera nit de la 3a edició de les “Barraques” 
de Constantí ens portarà un concert molt especial. El concert dels 20 anys de Constantí 
Ràdio: Beatles vs Stones, que ens permetrà  reviure un concert impossible amb les millors 
bandes de tribut a “The Beatles” (The Beatboys) i “The Rolling Stones” (Smoking Stones) 
compartint escenari. Obriran la nit a les 23.30 h The Beatboys, amb el seu repertori basat en 
els clàssics dels qua-tre de Liverpool; a les 2 h serà el torn dels Smoking Stones, 
considerada una de les millors bandes tribut a The Rolling Stones de tot el món. A les 3.45 h 
tancarem la vetllada amb una sessió musical a càrrec de DJ Albert Malla, amb una 
sessió revival dels 80’s, 90’s i 2.000



Dissabte 3 d’agost
A les 10 h · A la Piscina Municipal. 21a edició del Campionat de Natació Vila de Constantí 
que comptarà amb la participació de diversos clubs de natació de les nostres comarques. 
Organitza: Club Natació Constantí 

A les 17.30 h · Al Parc de les Escoles Velles. Taller de cuina. I en acabar, A les 19.30 h.  s’ofe-
rirà l’espectacle Antipasti

A les 19 h · Al Camp de Futbol Municipal de La Coma. Partit de Futbol de celebració dels 
20 anys de l’ascens del Centre d’Esports Constantí a Tercera Catalana.
Organitza: Centre d’Esports Constantí

A les 19 h · A la Piscina Municipal. Sessió d’AquaZumba.
Organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Constantí   

A les 20 h · VI 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 · S’iniciarà el Correfoc Infantil amb els Diablons de Constantí,  Colla Jove de 
Dimonis de Santa Coloma de Gramanet, Colla Infantil de Diables i el Mamut “Cisquet” de 
la Canonja, i Ball de Diables Els Set Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet (Recorregut: 
Sortida des del carrer Major, davant de l’Ajuntament, passant pel carrer Centcelles fins 
arribar a la Plaça de la Generalitat)

A les 21.30 h · Tradicional Sopar a la Fresca de la Societat Cultural i Recreativa El Casino 
amb l’actuació musical del grup de Folk i cançó de taverna Julivert

A les 23 h · A la Plaça de les Escoles Velles. Ball amb l’Orquestra Nova Saturno, que ens 
proposaran un repertori adreçat a tot tipus de públic, des del concert més clàssic i la mú-
sica de ball fins als millors temes de rock de tots els temps

A les 23.30 h · 3a edició de les “Barraques “ de Constantí (II).
A la Plaça Mossèn Cinto Verdaguer. La segona nit d’aquesta 3a edició de les “Barraques” 
de Constantí ens portarà els concerts de ZOO (23.30 h), la reivindicativa banda valenciana 
que oferirà una de les darreres actuacions a les comarques tarragonines, després d’anun-
ciar que durant el 2020 no pujaran als escenaris per començar l’enregistrament del seu nou 
disc; 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 tindrem a Tarraco Surfers (4 h), amb les seves 
particulars versions dels millors èxits musicals de totes les èpoques

Diumenge 4 d’agost
A les 8 h · Davant de l’Ajuntament. Concentració i inscripcions per la VIII Sortida de Mo-
tos i Cotxes Clàssics. A les 8.30 h · Sortida per fer un recorregut d’ aproximadament uns 
100 km. Organitza: Moto Clàssic Constantí

A les 9 h · Al Pavelló Poliesportiu, VII edició del Torneig “3 x 3 Bàsquet a Constantí”.
Categories sènior masculí, femení i júnior. Concurs de triples
Organitza: Club Bàsquet Constantí. (Inscripcions obertes fins el 26 de juliol al correu bas-
quet.constanti@gmail.com . Preu per equip: 40 euros)

A les 9 h · Al Camp de Tir de Sant Salvador. Inscripcions per a l’Exhibició de Tir al Plat 
(només per a socis de la Societat Caçadora La Constantinenca). Inici de les tirades a les 10 h

A les 13 h · Vermut musical a la Societat Cultural i Recreativa el Casino

A les 13 h · Al carrer Major, davant de l’Ajuntament. Arribada de les motos i cotxes partici-
pants a la VIII Sortida de Motos i Cotxes Clàssics i exposició de vehicles.
A les 13.30 h · Vermut per a tots els participants patrocinat per Vermut Yzaguirre.
Organitza: Moto Clàssic Constantí

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

A les 19.30 h · Noves actuacions del ball parlat de Dames i Vells de Constantí.
A les 19.30 h · Al carrer de la Peixateria (Plaça dels Drets Humans). A les 20.15 h · Al Raval de 
Sant Cristòfol (Davant de la Pizzeria) i a les 21 h · A la Plaça del Castell.

A les 21.30 h · Versots del Ball de Diables de Constantí a la Plaça situada damunt de l’an-
tic 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 Diables de Mont-
brió. (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 Cinto Verdaguer, Final de Festa amb el ja tradicional castell de focs

A les 23 h · A la Plaça de les Escoles Velles. The Little Night Cabaret. Un recorregut pels 
millor números del Cabaret europeu i el Music Hall americà. Humor, dansa, cançó i moltes 
més sorpreses

(*) L’Ajuntament de Constantí es reserva el dret de canviar la programació d’algun acte per causes alie-
nes o imprevistes. En qualsevol cas, cada acte canviat serà comunicat oportunament a tothom





Programa
Jueves 25 de julio

A las 20.30 h · Como preámbulo a nuestra Fiesta Mayor de Verano y dentro del
“III Cicle de Concerts a Centcelles” disfrutaremos de un magnífico  concierto en la villa  
romana de Centcelles. Apel·les Carod Quartet es una joven formación de jazz contemporá-
neo encabezada por el joven violinista cambrilense, Apel·les Carod.  Organizado por: Amics 
de la Música de Constantí, con la colaboración del Ayuntamiento de Constantí, el Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona y Repsol

Viernes 26 de julio

A las 11 h · Gincana Popular Infantil.  En la calle Mayor (para niños y niñas a partir de los 
3 años). Organiza: Premonitores Constantí 2019, Punt Òmnia y área de Juventud del Ayun-
tamiento de Constantí

A las 19 h · En el Pabellón Polideportivo. Festival de final de curso de patinaje 
a cargo del Club Patí Constantí

A las 22 h · En la Plaza de les Escoles Velles. Actuación de Circo a càrgo de la Cia. Passabarret 
dentro del ciclo “Estiu a la fresca”

A las 22 h · Exhibición de Sardanes a la Fresca. En la Calle Mayor. Organiza: Sindicat 
Agrícola de Constantí

Sábado 27 de julio

A las 9.30 h · Exhibición de Zumba en la calle Mayor. Delante del Ayuntamiento. Organiza: 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Constantí   

A las 12 h · Celebración de los 20 años del Ball de Pastorets de la Societat Cultural i 
Recreativa El Casino. Salida desde el Pabellón Polideportivo y llegada en la calle Mayor. 

A las 17 h · Constantí FMX Freestyle. Exhibición de Freestyle Motocross, espectáculo 
de sonido y dinamizado por  el speaker Jesús Valenzuela, en la calle Centcelles - Plaza de 
la Generalitat. Organiza: Moto-Club Constantí (Acceso gratuito. Primera exhibición a las 17 
horas y Segunda exhibición a las 19 horas).   

A las 18 h · Entrega de trofeos de las 12 horas de Fútbol Sala infantil, celebrado el día 
20 de julio. En la Plaza Generalitat. Organiza: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Constantí. Colaboración: Moto –Club Constantí 

A las 19 h · En el Campo de Futbol Municipal de La Coma. II Torneo de Bitlles Catalanes 
de Constantí y seguidamente, cena. Las personas interesadas en participar en el torneo 
deberán inscribirse del día 15 de julio al 25 de julio en la  OAC (Oficina de Atención al Ciu-
dadano). Para las personas interesadas en quedarse a cenar el precio es de 5 euros

Domingo 28 de julio

A las 9 h · Delante del Ayuntamiento. Concentración e inscripciones para la I Encuentro  de 
Harley Davidson con la participación del Grupo Motero de Lleida y de Jibaros MC Tarragona.



A las 9.30 h · Salida y recorrido por el pueblo. A las 12 h · En la calle  Mayor, delante del 
Ayuntamiento, llegada de los participantes y exposición de motos. A las 13 h · Musclada 
Popular (Tickets: 3 euros). Y a las 14 h · Cierre con la presencia del alcalde y de la concejal 
de Fiestas. Organiza: Moto Clàssic Constantí

Martes 30 de julio
A las 11.30 h · En la Biblioteca Municipal. ArTer. Fem un mural! La Plaça del Dibuix, con Nuri 
Mariné. Crearemos un mural inspirado en la figura del músico Pau Casals con la pintora 
y profesora de pintura y dibujo Nuri Mariné. Actividad del proyecto ArTer, Art i Artistes del 
Territori, de la Central de Biblioteques de Tarragona. A partir de 5 años

Miércoles 31 de julio
A las 19 h · Salida desde la calle Mayor (a la altura de la calle 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 Patatuf, Ball de Cavallets y Ball de Bastons de la Societat Cul-

tural i Recreativa El Casino acompañados 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”, acompa-
ñados por los Grallers de Constantí y la Banda de la Escuela Municipal de Música

· Gegants de Constantí
· Àliga Gran y àliga petita de Constantí, con la asociación Dance Power
· Xaranga Estrella Band

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

A las 20.30 h · Pregón de Fiesta Mayor delante del Ayuntamiento. Este año nuestra Fiesta 
Mayor se estrenará con el pregón y espectáculo a cargo del carismático Mag Lari, el famo-
so ilusionista y presentador de televisión, que con su magia y sentido del  humor habitual 
nos invitará a disfrutar de unos días intensos de diversión y celebración
Seguidamente, Refrigerio Popular delante del Ayuntamiento

Jueves 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. Matina-
des con la Corranda y los Grallers de Constantí

A las 11.30 h · Desde la Plaza de las Escoles Velles hasta la calle Mayor, delante del Ayunta-
miento. Pasacalle Popular con la participación 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 Patatuf,  Ball de Cavallets y Ball de Bastons de la Societat Cul-
tural i Recreativa El Casino acompañados 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 Constantí “El Casino”, acom-
pañados por los Grallers de Constantí
· Gegants de Constantí
· Àliga Gran y àliga petita de Constantí, con l’associació Dance Power
· La Cobla principal de Tarragona acompañará 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 principal de Tarragona delante del 
Ayuntamiento

A continuación Vermut Popular delante del Ayuntamiento

A las 19 h · Concierto de Gala a cargo de la Orquesta Internacional Maravella 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

Viernes 2 de agosto

De 10.30 a 13.30 h · Hinchables para los más pequeños.  En el Espacio Infantil situado en 
la calle Francolí patrocinado por Schmidt Ibérica (Se recomienda llevar bañador y calzado 
adecuado para la actividad)

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  bañador y calzado adecuado para la actividad) 

A las 20 h · El baile hablado de Dames i Vells de Constantí vuelve a la carga con el humor 
y la sátira que los caracteriza. A las 20 h · Actuación de Dames i Vells delante del Ayunta-
miento. A las 20.45 h · Nueva actuación de Dames i Vells en la Plaza del Hospital (Delante 
de la Biblioteca)

A las 23 h. Baile con la Orquesta Belle Epoque en la Plaza de les Escoles Velles. 
Clásicos de todas las épocas y todos los estilos para hacernos bailar hasta la madrugada

A las 23.30 h · 3a edición de las “Barraques” de Constantí (I). En la Plaza Mossèn Cinto 
Verdaguer.  La primera noche de la 3a edición de las “Barraques” de Constantí nos ofrece 
un concierto muy especial. El concierto de los 20 años de Constantí Ràdio:
Beatles vs Stones, que nos permitirá  revivir un concierto imposible con las mejores bandas 
de tributo  a “The Beatles” (The Beatboys) y “The Rolling Stones” (Smoking Stones) compartien-
do escenario. Abrirán la noche a las 23.30 h The Beatboys, con su repertorio basado en 
los clásicos de los cuatro de Liverpool; a las 2 h será el turno de los Smoking Stones, 
considerada una de las mejores bandas tributo a The Rolling Stones de todo el mundo. A 
las 3.45 h cerraremos la noche con una sesión musical a cargo de DJ Albert Malla, con 
una sesión revival de los 80’s, 90’s y 2.000

Sábado 3 de agosto

A las 10 h · En la Piscina Municipal. 21a edición del Campeonato de Natación Vila de Constantí 
que contará con la participación de diversos clubes de natación de nuestras comarcas. Organiza: 
Club Natació Constantí 

A las 17.30 h · En el Parque de les Escoles Velles. Taller de cocina. Y al acabar, A las 19.30 h  
se ofrecerá el espectáculo Antipasti



A las 19 h · En el Campo de Fútbol Municipal de La Coma. Partido de Fútbol de celebra-
ción de los 20 años del ascenso del Centre d’Esports Constantí a Tercera Catalana. 
Organiza: Centre d’Esports Constantí

A las 19 h ·  En la Piscina Municipal. Sesión de AquaZumba. Organiza: Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Constantí   

A las 20 h · VI Nit de Danses del Esbart Dansaire Constantí “El Casino” delante del 
Casino. Baile de danzas tradicionales catalanas en el entorno cálido que nos ofrece un 
atardecer de verano en la plaza de nuestro pueblo

A las 21.30 h · Se iniciará el Correfoc Infantil con los Diablons de Constantí,  Colla Jove de 
Dimonis de Santa Coloma de Gramanet, Colla Infantil de Diables y el Mamut “Cisquet” de 
la Canonja, y Ball de Diables Els Set Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet (Recorrido: 
Salida desde la calle Mayor, delante del Ayuntamiento, pasando por la calle Centcelles 
hasta llegar a la Plaza de la Generalitat)

A las 21.30 h · Tradicional Cena a la Fresca de la Societat Cultural i Recreativa El Casino 
con la actuación musical del grupo de Folk y canción de taberna Julivert

A las 23 h · En la Plaza de les Escoles Velles. Baile con la Orquesta Nova Saturno, que nos 
ofrecerán un repertorio dirigido a todo tipo de público, des del concierto más clásico y la 
música de baile hasta los mejores temas de rock de todos los tiempos

A las 23.30 h · 3a edición de les “Barraques“de Constantí (II). En la Plaza Mossèn Cinto 
Verdaguer. La segunda noche de esta 3a edición de las “Barraques” de Constantí nos 
traerá los conciertos de ZOO (23.30 h), la reivindicativa banda valenciana que ofrecerá una 
de las última actuaciones en las comarcas de Tarragona, después de anunciar que durante 
el 2020 no subirán a los escenarios para empezar la grabación de su nuevo disco; la noche 
continuará con las versiones de los hits más universales que nos ofrecerán La Banda del 
Coche Rojo (1.30 h); y para finalizar la noche tendremos a Tarraco Surfers (4 h), con sus parti-
culares versiones de los mejores éxitos musicales de todas las épocas

Domingo 4 de agosto

A las 8 h · Delante del Ayuntamiento. Concentración e inscripciones para la VIII Salida 
de Motos y Coches Clásicos. A las 8.30 h · Salida para hacer un recorrido de aproximada-
mente unos 100 km. Organiza: Moto Clàssic Constantí

A las 9 h · En el Pabellón Polideportivo, VII edición del Torneo “3 x 3 Bàsquet a Constantí”. 
Categorías sénior  masculino, femenino y junior. Organiza: Club Bàsquet Constantí. (Ins-
cripciones abiertas hasta el 26 de julio en el correo basquet.constanti@gmail.com . Precio 
por equipo: 40 euros)

A las 9 h · En el Campo de Tiro de Sant Salvador. Inscripciones para la Exhibición de Tiro 
al Plato (exclusivo para socios de la Societat Caçadora La Constantinenca). Inicio de las 
tiradas a las 10 h

A las 13 h · Vermut musical en la Societat Cultural i Recreativa el Casino

A las 13 h · En la calle Mayor, delante del Ayuntamiento. Llegada de las motos y coches 
participantes en la VIII Salida de Motos y Coches Clásicos y exposición de vehículos. 
A las 13.30 h · Vermut para todos los participantes patrocinada por Vermut Yzaguirre. 

Organiza: Moto Clàssic Constantí

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

A las 19.30 h · Nuevas actuaciones del baile hablado de Dames i Vells de Constantí.
A las 19.30 h · En la calle de la Peixateria (Plaza dels Drets Humans). A las 20.15 h · En el 
Raval de Sant Cristòfol (Delante de la Pizzería) y a las 21 h · En la Plaza del Castell

A las 21.30 h · Versots del Ball de Diables de Constantí en la plaza situada encima del 
antiguo mercado municipal. Tabalada hasta la Closa

A las 22 h · Al acabar los versots se iniciará el Correfoc con la participación de:  La Dragoni-
na de la Associació d’Amics de la Colla C.O.C.A, Ball de Diables de Constantí  y Diables de 
Montbrió. (Recorrido: desde la Closa, calle de les Creus, Raval de Sant Cristòfol, y  llegada 
a la Plaza Mossèn Cinto Verdaguer)

Al finalizar, en la Plaza Mossèn Cinto Verdaguer, Final de Fiesta con el ya tradicional 
castillo de fuegos

A las 23 h · En la Plaza de les Escoles Velles. The Little Night Cabaret. Un recorrido por los 
mejores números del Cabaret europeo y el Music Hall americano. Humor, danza, canción y 
muchas más sorpresas

(*) 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 modificado será comunicado oportunamente



17 ANYS AL TEU COSTAT!!

977 19 09 68
Professionals

Sanitaris Col.legiats
www.fisionatur.es

FISIOTERÀPIA
PODOLOGIA
NUTRICIÓ
PSICOLOGIA 

Recomanacions i recorreguts per als 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
i 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 banderes, 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’actuació 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, etc).

· No es permet la participació de menors de 12 anys ni portar quitxalla
sobre les espatlles o assistir al correfoc amb cotxet.

REPÀS GENERAL 

CLASSES ANGLÈS
C/ SANT SEBASTIÀ, 6 

CONSTANTÍ-TGN 

FACEBOOK: 

@funnyenglishacademypage 

TELF: 977 857 732 

Per als participants:
· Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
· Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó
· Protegir-se els ulls.
· Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
· Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
· No demanar aigua als veïns.
· Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
· Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d’utilitzar únicament els pre

parats pels organitzadors.
· Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
· Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
· Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
· Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
· En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
· En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

Per als veïns i comerciants:
· Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
· Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
· Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
· Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
· No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
· Desconnectar tot tipus d’alarmes.
· Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar  els pas dels actors,

organitzadors i participants al correfoc

NORMES DE SEGURETAT
CORREFOCS 3 i 4 D’AGOST

CORREFOC 3 D’AGOST CORREFOC 4 D’AGOST
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