


UNA "NOVA" SETMANA CULTURAL 

S’acosta la Diada de Sant Jordi, un 

moment especial del calendari cul-

tural anual. Amb ella, l’Ajuntament 

de Constantí i les entitats organit-

zen moltes d’activitats de caire cul-

tural, lúdic, festiu, esportiu, de fo-

ment de la salut i de la cohesió so-

cial... Amb el temps, l’èxit d’aquesta 

setmana va fer que la programació 

s’omplís progressivament de tantes 

activitats que vam haver de pensar 

en tot un cicle per poder-les-hi en-

cabir. Tots sabem que l'any passat 

la Setmana Cultural no va ser com 

la de sempre. La pandèmia i el  

forçat confinament domiciliari van 

obligar a que la celebració és fes de 

manera virtual. 

Enguany, tampoc la podem cele-

brar tal i com la veníem fent habi-

tualment, les circumstàncies han 

canviat, però, l’Ajuntament de 

Constantí s’ha esforçat per coordi-

nar una programació cultural vari-

ada i de qualitat. Amb l’ajuda de 

particulars, entitats, establiments, 

empreses i fidels patrocinadors 

hem bastit entre tots i totes una 

programació que volem que sigui 

per vosaltres un estímul i el punt de 

partida cap a la nova normalitat. 

No cal dir que tots els actes es du-

ran a terme complint la normativa 

sanitària del moment. 

 

 

Óscar Sánchez Ibarra 

Alcalde de Constantí 



DIJOUS 22 D’ABRIL 

A les 19 h · Plaça de les Escoles Ve-

lles. Exposició fotogràfica d'I-

sabel Soriano: “Somnis d’in-

fantesa i joventut”. Amb la parti-

cipació de l'Escola Municipal de 

Música "Rafel Gibert Recasens" de 

Constantí. Decoració de la plaça a 

càrrec de la Llar d’Infants. 

A les 19,30 h · Carrer Major, davant 

de l’Ajuntament. Inauguració de 

la decoració del balcó de l’A-

juntament, a càrrec del Centre de 

Dia. A continuació, als balcons de 

l'Ajuntament, del Centre Parroqui-

al, de la Societat El Casino i del Sin-

dicat Agrícola. Música als bal-

cons. A càrrec de l'Escola Munici-

pal de Música "Rafel Gibert Reca-

sens" de Constantí. 

DIVENDRES 23 D’ABRIL 

DIADA DE SANT JORDI  

Tot el dia · Diferents espais i edificis 

municipals. Constantí s’omple 

de roses per Sant Jordi. Decora-

ció floral realitzada per les associa-

cions, entitats i voluntàries i volun-

taris de Constantí. 

Tot el dia · Plaça de les Escoles  

Velles. Mostra del bestiari,  

vestits i elements festius del 

seguici popular. 

De 10 a 13,30 h i 16 a 19 h · Carrer 

Major, davant de l'Ajuntament. Pa-

radetes de Sant Jordi. 

A les 18 h · Plaça de les Escoles 

Velles. Espectacle familiar. Una 

altra història de Sant Jordi, a 

càrrec del grup d'animació Picarols. 

Una divertida paròdia de la llegenda 

de Sant Jordi on res és el que sem-

bla. Hi trobareu una princesa lletja, 

però valenta; un Sant Jordi covard, 

però encisador i un drac temut, 

però... i fins aquí podem llegir! No 

us perdeu aquest insòlit espectacle 

que trenca mites i que us farà viure 

aquesta bonica rondalla des d'una 

altra perspectiva. 

 



A les 19,30 h · Parc de les Escoles 

Velles. Contes per a adults. Ai, 

si no fos!, a càrrec d'Agus Farré. 

Fa temps també les van passar ma-

gres amb això dels virus. La pesta. 

No tenien màscares ni vacunes, ni 

polítics que maregessin la perdiu 

confinant i desconfinant. Tanmateix 

alguns van comprendre que una 

bona manera d'evitar el contagi era 

allunyant-se i confinant-se. Això és 

el que va fer un grup de nois i noies 

que es varen passar deu dies junts, 

lluny dels virus i explicant-se con-

tes. El Decameró. Deixeu-vos enga-

nyar escoltant una història del De-

cameró i d'altres que no ho són. 

 

DISSABTE 24 D’ABRIL  

A les 12 h. · Monument de Centce-

lles. Presentació del llibre Es-

queixos, de Xavier Reinoso i An-

dreu. Lectura de poemes a càrrec de 

Dolors Fortuny, Elisabeth Prats, 

Quimet Curull i Nicèfor Franquès. 

Actuació de Escola Municipal de 

Música de Constantí Rafael Gibert 

Recasens. 

 



DIUMENGE 25 D’ABRIL  

A les 12,30 h · Conjunt Monumen-

tal de Centcelles. Itineraris pel 

MNAT: L'enigma de Centce-

lles. Acompanyeu-nos a visitar, ca-

da diumenge de mes, les empremtes 

de Tàrraco a través d'un itinerari. 

Aquest diumenge és el torn de L'e-

nigma de Centcelles. Descobriu el 

conjunt monumental, que manté un 

extraordinari mosaic de temàtica 

cristiana, i el seu entorn, on un pont 

medieval amaga un aqüeducte d'è-

poca romana. Inici del recorregut: 

Conjunt Monumental de Cent-

celles. Final del recorregut: Pont de 

les Caixes. Preu: 5 € / persona (in-

clou entrada al recinte i guiatge). 

Menors de 5 anys gratuït. Venda 

entrades: www.mnat.cat/entrades/ 

A la recepció del Conjunt Monu-

mental de Centcelles. Informació: 

Tel. 977 251 515 / 977 523 374 

mnat@gencat.cat. 

DILLUNS 26 D’ABRIL  

Durant el matí · Als centres edu-

catius local. Lliurament dels 

contes de la col·lecció Cap in-

fant sense un conte, a càrrec de 

l'alcalde de Constantí, Òscar Sán-

chez. 

DIMARTS 27 D’ABRIL  

A les 18 h · A la Plaça Pau Casals. 

Festival flamenco, organitzat per 

l'Associació Gitana de Constantí. 

DIMECRES 28 D’ABRIL  

A les 11,30 h · A la Plaça dels Drets 

Humans. Senat de la gent gran. 

DIJOUS 29 D’ABRIL  

A les 17’30 h · A la Plaça de l'Hos-

pital. Xerrada Impacte psicolò-

gic del càncer, a càrrec d’Elena 

Nolla Artells, psicooncòloga (Asso-

ciació contra el Càncer. Tarragona) 

(www.aecc.es). 

DIVENDRES 30  D’ABRIL  

A les 19 h. A la plaça de l’Hospital. 

Recital de l’associació literària. 

DISSABTE 8 DE MAIG  

A les 11 h · Al  Parc de la Muralla. 

Visita al Celler experimental 

de l’Escola d’Enologia de la 

Universitat Rovira i Virgili i a 

la vil·la romana en procés 

d'excavació de Mas dels Fra-

res. Amb la col·laboració de la URV 

i de l'ICAC. Inscripcions prèvies, a 

partir del 26 d’abril, a la recepció de 



l’Ajuntament, no cal cita prèvia. 

Aforament limitat: 30 persones. 

DISSABTE 22 DE MAIG 

A les 11 h · A la Biblioteca. Club de 

Lectura Juvenil. Desconeguts, 

de David Lozano. Sessió a càrrec de 

Sílvia Palazón. 

 

A les 11’30 h · A la plaça de davant 

la Biblioteca. Sessió de contes i 

taller infantil amb màgia. A tra-

vés de la màgia, un divertit conte i 

un original taller, descobrireu la im-

portància de reciclar i llençar cor-

rectament els aparells elèctrics i 

electrònics. Perquè si canviem el 

xip, cuidem el nostre planeta! De 4 

a 10 anys. Places limitades. Inscrip-

cions a la Biblioteca. Activitat orga-

nitzada pel Servei de Biblioteques 

de la Generalitat de Catalunya i 

l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

DILLUNS 24 DE MAIG 

A les 17 h · A la Biblioteca. Taller 

sobre reparació d'aparells 

elèctrics i electrònics. Els petits 

electrodomèstics: Com cuidar-los i 

fer reparacions senzilles. Ensenya-

rem a detectar i arreglar alguns dels 

problemes més comuns de diversos 

aparells elèctrics (assecadors de mà, 

planxes, llums, aspiradors...) per tal 

de prevenir residus i allargar-ne la 

seva vida útil. És molt convenient 

que els participants portin petits 

electrodomèstics espatllats: porta el 

que vulguis reparar! A partir de 16 

anys. Durada: 2 hores i mitja. Pla-

ces limitades. Inscripcions a la Bi-

blioteca. Activitat organitzada pel 

Servei de Biblioteques de la Genera-

litat de Catalunya i l’Agència de Re-

sidus de Catalunya. 



EXPOSICIONS 

DEL 22 D’ABRIL  

AL 22 DE MAIG 

A la plaça de les Escoles Velles. Ex-

posició fotogràfica d'Isabel So-

riano: “Somnis d’infantesa i 

joventut”. 

 

DEL 27 AL 30 D'ABRIL 

A la Biblioteca. Exposició. Canvia 

el xip: recicla'ls! Mitjançant una 

exposició interactiva, descobrirem 

què són els aparells elèctrics i elec-

trònics i com gestionar-los quan 

s’acaba la seva vida útil. També  

descobrirem l’economia circular i  

la seva importància per a la  

prevenció de residus. Recorda por-

tar el teu mòbil per accedir als con-

tinguts interactius! Activitat orga-

nitzada pel Servei de Biblioteques 

de la Generalitat de Catalunya i 

l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

 

 

 

 



 

Sant Jordi Gloriós 
aquest any les 

Mestresses de Casa 
us volem fer 

diverses peticions: 
 

Sant Jordi Gloriós 
voldríem que 

passés ben aviat 
aquest enrenou 

que ens té lligats a tots. 
 

Sant Jordi Gloriós 
enyorem molt 

les nostres reunions 
també les manualitats 
i poder fer excursions. 

Sant Jordi Gloriós 
feu que entre tots 

puguem vèncer aquest 
coronavirus tan 
i tan horrorós. 

 
Sant Jordi Gloriós 

feu també que l’any 
vinent, ja sigui 
com cada any 

ben festiu i joiós. 
 

Sant Jordi Gloriós 
i així poder celebrar 

com sempre fem 
el drac, la rosa, 

el llibre i l’amor. 
 

Maria Lluïsa Torrents 
Sant Jordi 2021 

 


