


Us desitja una

BONA FESTA

MAJOR



Aquest any no serà tampoc com voldríem, però tímidament anem
recuperant la nostra festa i, amb ella, les ganes de compartir, de
riure, de retrobar-nos, de xerrar i les ganes d'estiu i de carrer. 

Durant més d'un any la prioritat ha estat combatre les seqüeles
físiques, emocionals, socials i econòmiques de la covid-19; però ara,
que hem començat a veure una mica la llum, cal que donem vida als
carrers, amb música i color. 

Hem hagut de descartar actes tradicionals, ja que no se'n podia
assegurar la realització amb la protecció necessària i amb els
protocols de seguretat que cal aplicar, tot i que esperem que
sapigueu donar una oportunitat a tots i cadascun dels actes preparats
amb il ·lusió. 

Com a municipi cultural i obert a les entitats i a les persones, una
vegada més vull agrair-los la predisposició i la col·laboració perquè
aquests dies puguem veure els somriures en les mirades. 

Fem la Festa Major, un dels grans eixos vertebradors que ens
uneixen, sigui un espai de trobada col·lectiu, integrador, inclusiu,
feminista, democràtic i popular. I fem-la segura: cuidem-nos!!

Óscar Sánchez Ibarra
Alcalde de Constantí

VIVIM-LA I
COMPARTIM-LA 
AMB IL·LUSIÓ I 
RESPONSABILITAT

Amb ganes acumulades de poder tornar
a gaudir de la Festa Major i amb
l'interrogant de no saber si finalment
podríem gaudir-la, em plau presentar-
vos el programa organitzat amb molta
il ·lusió i molts esforços, ajustat al
moment i a les circumstàncies. 

Malgrat el difícil context que vivim, us
desitjo de cor una molt bona Festa
Major!



1 Mix and 6 Songs
DJ Razorback & DJ Esco Williams

Mariana Buger Cámara 
Regidora de festes de Constantí 

SIGUES PRUDENT. 
FEM-LA SEGURA

Amb desig de tornar a allò que
enyorem, us presentem el programa de
la Festa Major de Sant Feliu 2021. Una
tasca complicada i plena d'interrogants
que ens ha fet cercar alternatives i
espais diferents per poder gaudir de les
nostres tradicions i la nostra vida social
i cultural. 

El treballs amb tècnics, entitats, comissió de festes i voluntàries i
voluntaris ens permet oferir-vos un programa on tothom té el seu
espai de trobada i d'esbarjo, formant part del col·lectiu que
comparteix una cultura i uns vincles socials. Moltíssimes gràcies per
fer-ho possible. 

Iniciem aquesta festa amb talent femení, amb un pregó com a espai
de reivindicació i d'apoderament i que serà el tret de sortida d'un cap
de setmana farcit d'actes de tots els formats. 

Us demano, des d'aquí, que fem una Festa Major segura. Us preguem
que seguiu les indicacions de les persones voluntàries, que feu ús del
material preventiu i que respecteu les normes de seguretat de cada
acte. 

Passeu una bona estona i aprofiteu l'oportunitat de celebrar una
diferent però intensa Festa Major d'Estiu 2021.

Gràcies per la vostra predisposició a
gaudir-la, tot i el moment que ens ha
tocat de viure. Esperem que ben aviat
puguem programar moltes de les
activitats que hem hagut d'anar deixant
pel camí. 

Molt bona Festa Major!!



Pl. de les Escoles Velles 

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 

Gegants de Constantí

Àliga gran i petita de Constantí, amb

l'Esbart Dansaire Constantí "El Casino", 

acompanyats pels Grallers de Constantí i 

la Banda de l'Escola Municipal de Música

l'Associació Dance Power

Programa

 Dijous 29 de juliol 

 Dimecres 28 de juliol 

20:00 h. 

Presentació del llibre
 “Ara ja ho saps, mare...” de Jordi Villalbí Anglès a càrrec,
de Joan Reig i amb l'assistència del Dr. Josep Gumà.
Presentació a càrrec de Jordi Martínez. En acabar hi haurà
una petita actuació musical de Joan Reig i Sergi Esteve 

Pl. de l'Església 

20:30 h. 

Vil ·la Romana Centcelles 

Organitzat per: Associació Amics de la Música de Constantí, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, MNAT i Repsol

 Divendres 30 de juliol 
18:00 h. Ball Parlat de Dames i Vells de Constantí

Pl. de l'hospital  NOVA UBICACIÓ: PL. DEL CASTELL

19:00 h. Cercavila amb la participació de: 

Concert Quartet Gerhard 
Durant el concert s'estrenarà l'obra guanyadora del 1r
Premi Centcelles de Composició 
 



17:00 - 19:00 h. Festa pirata, activitat infantil
 Escola Mn. Ramon Bergadà 

18:30h. 

Dissabte 31 de juliol 

Pl. de les Escoles Velles

 Inici de la  Gimcana de Vespes 

22:00 h. Concert amb  Tàrraco Surfers 

C. Major (davant de l'Ajuntament) 

Pl. de les Escoles Velles

Organtiza: Moto Clàssic Constantí 

09:30 h. 

C. Major (davant de l'Ajuntament) 

Exhibició de Zumba  

10:00 h. 

C. Major (davant de l'Ajuntament) 

Batalla Pirata, espectacle infantil i inflables

Escola Mn. Ramon Bergadà 

12:00 h. Ball parlat de Dames i Vells de Constantí 

Pl. dels Drets Humans  ANUL·LAT

13:00 - 15:00 h. "Música al carrer"  

C. Major (davant de l'Ajuntament) 

Patrocinat per Schmidt Ibérica 

11:00 - 13:00 h. 

II Torneig d’Escacs Ràpids de Constantí, Memorial 
Agustín Grajero. Organitza: Club d'Escacs Constantí

En acabar el pregó, espectacle d'humor:
"1001 gags" amb  Mònica Pérez i  Jordi
Ríos

20:30 h. 
Pregó de Festa Major a 
càrrec de l'actriu  Mònica Pérez 

Pl. de les Escoles Velles



08:00 h.
IX Sortida de motos i cotxes
clàssics. Organitza: Moto Clàssic
Constantí

09:30 h. 
Exhibició de Tir al Plat
Només per a membres de la Societat
de Caçadors La Constantinenca 

Camp de tir de Sant Salvador 

10:30 h.
VIII edició "3x3 Bàsquet a Constantí". 
Organitza: Club Bàsquet Constantí

Pavelló Poliesportiu 

11:30 h.  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 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 petita de Constantí, amb l'associació Dance Power

La Cobla Reus Jove acompanyarà la comitiva d'autoritats 

12:00 h. 
Solemne Ofici Religiós en honor a Sant Feliu i 
celebració de l'Eucaristia  

C. Major (davant de l'Ajuntament)  NOVA UBICACIÓ: PARC DE LES ESCOLES VELLES

En acabar, Ball de lluïment dels elements del seguici 

Diumenge 1 d'agost 

07:00 h. 
Matinades amb La Corranda 
i els Grallers de Constantí  

Concentració i inscripcions al C. Major  

C. Major (davant de l'Ajuntament)  NOVA UBICACIÓ: PARC DE LES ESCOLES VELLES



22:30 h. Gran ball de Festa Major amb l'Orquestra Selvatana  

Pl. de les Escoles Velles 

22:00 h .
Versots amb Ball de Diables de 
Constantí  

Pasarel·la poliesportiu 

21:00 h. Menéalo on tour  

Escola Mn. Ramon Bergadà 

Pl. de les Escoles Velles 

C. Major (davant de l'Ajuntament) 

18:00 h. Nova actuació  Dames i Vells de Constantí

Pl. del Castell 

18:30 h. 

Presentació del llibre: "Fer de la necessitat virtut. 
Història de l'ensenyament contemporani de Constantí 
(1857-1900)", d'Albert Solé. Presentació a 
càrrec de Montserrat Duch  

19:00 h .
Concert de Gala a càrrec de 
l'Orquestra Selvatana  

23:00 h. Correfoc* 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 

Diablons de Riudoms

00:00 h. Castell de focs 

Piscines municipals 

Av. Onze de setembre

Durant tot el dia, a les instal·lacions de les piscines municipals,

podreu trobar una paradeta de venda de productes del Mulla't. La

recaptació va destinada a la Fundació Esclerosi Múltiple.

Audició de sardanes amb la Cobla Reus Jove 13:00 h. 
C. Major (davant de l'Ajuntament)  CANVI UBICACIÓ: PARC DE LES ESCOLES VELLES



Pautes per gaudir de la  
festa major

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.

Les activitats es realitzaran amb el compliment de les
mesures de seguretat i prevenció atenent a la normativa
sanitària. Totes les activitats són a l'aire lliure, però serà
obligatori l 'ús de la mascareta.

Per a un correcte funcionament dels actes, es prega
puntualitat. En iniciar l 'activitat, es realitzarà control d'accés i
presa de dades personals. 

Recomanacions per a activitats infantils: porteu banyador,
calçat adequat per a l'activitat, tovallola, porteu un recanvi
de mascareta. Festa pirata amb punt de venda de pols holi . 

Pautas para disfrutar de la 
fiesta mayor

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. 

Las actividades se realizarán con el cumplimiento de las
medidas de seguridad y prevención atendiendo a la
normativa sanitaria. Todas las actividades son al aire libre
pero será obligatorio el uso de la mascarilla.

Para un correcto funcionamiento de los actos, se ruega
puntualidad. Al iniciar la actividad, se realizara control de
acceso y toma de datos personales. 

Recomendaciones para actividades infantiles: llevar bañador,
calzado adecuado para la actividad, toalla, llevar un
recambio de mascarilla. Fiesta pirata con punto de venta de
polvos holi. 



MESURES DE PREVENCIÓ
PER A LA COVID-19

Mantén la distància social 

Renta't les mans sovint i/o
desinfecta-les amb gels
hidroalcohòlics 

Evita aglomeracions 

Aforaments limitats. Control
d'accés 

Fes ús de la mascareta 

Respecta les pautes de 
l' organització 



Organizado por: Associació Amics de la Música de Constantí, con la
colaboración del Ayuntamiento de Constantí, MNAT y Repsol

Viernes 30 de julio 

18:00 h.  Actuación del grupo Dames i Vells de Constantí

19:00 h.  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 Cultural 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", acompañados por los Grallers de Constantí
y la Banda de la Escuela Municipal de Música 
Gigantes de Constantí
Águila grande y pequeña  de Constantí, con la Asociación Dance
Power

Programa

Jueves 29 de julio 

20:30 h. 
Concierto Quartet Gerhard
Durante el concierto se estrenará la obra ganadora del 1r 
Premio Centcelles de Composición

Pl. de las Escoles Velles 

20:00 h.

Villa Romana de Centcelles 

Miércoles 28 de julio 

Presentación del libro
 “Ara ja ho saps, mare...” 
de Jordi Villalbí Anglès a cargo, 
de Joan Reig y con la asistencia
del  Dr. Josep Gumà. Presentación
a cargo de Jordi Martínez. Al
finalizar habrá una pequeña
actuación musical de Joan  Reig y
Sergi Esteve

Pl. de l'Església 

Pl. de l'hospital  NUEVA UBICACIÓN: PL. DEL CASTELL



Escola Mn. Ramon Bergadà 

Pl. de les Escoles Velles

22:00 h. Concierto con  Tarraco Surfers 

Pl. de les Escoles Velles 

Organiza: Moto Clàssic Constantí 

17:00 - 19:00 h. 

18:30 h. 

Sábado 31 de julio 

09:30 h. 

C. Major (delante del Ayuntamiento) 

Exhibición de Zumba  

10:00 h. 

Batalla Pirata, espectáculo infantil e hinchables

Escola Mn. Ramon Bergadà 

12:00 h. Nueva actuación: Dames i Vells de Constantí 

Pl. dels Drets Humans  ANULADO

13:00 - 15:00 h. "Música al carrer"

Patrocinado por Schmidt Ibérica 

11:00 - 13:00 h. 

II Torneo de Ajedrez Rápido de Constantí, Memorial
Agustín Grajero.  Organiza: Club d'Escacs Constantí

C. Major (delante del Ayuntamiento) 

C. Major (delante del Ayuntamiento) 

C. Major (delante del Ayuntamiento) 

Al finalizar el pregón, espectáculo
de humor:  "1001 gags" con Mònica
Pérez y Jordi Ríos

Fiesta Pirata, actividad infantil

Inicio de la  Gincana Vespas 

Pregón de Fiesta Major a 
cargo de la actriz  Mònica
Pérez 

20:30 h. 

Pl. de les Escoles Velles



12:00 h. 

Al finalizar, Ball de lluïment de los elementos del pasacalle 

La Dragonina y los 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 y Ball de
Bastons de la Societat Cultural 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", acompañados por els Grallers de Constantí
y la Banda de la Escuela Municipal de Música 
Gigantes de Constantí
Águila grande y pequeña  de Constantí, con la Asociación Dance
Power
La Cobla Reus Jove acompañará a la comitiva de autoridades

08:00 h. 
IX Salida de motos y coches  
clásicos 

09:30 h. 
Exhibición de Tiro al Plato
Solo para socios de la Societat de Caçadors 
La Constantinenca

Campo de tiro de Sant Salvador 

10:30 h. 
VIII edición "3x3 Bàsquet a Constantí" 
Organiza: Club Bàsquet Constantí

Pabellón Polideportivo

11:30 h. Pasacalle popular con la participación de: 

Solemne Oficio Religioso en honor a Sant Feliu y
Celebración de la Eucaristia  

C. Major (delante del Ayuntamiento)  NUEVA UBICACIÓN: PARC DE LES ESCOLES
VELLES

Concentración e inscripciones en la C. Major 

 Domingo 1 de agosto

Madrugadas con la Corranda 
y los Grallers de Constantí  

07:00 h. 

C. Major (delante del Ayuntamiento)  NUEVA UBICACIÓN: PARC DE LES ESCOLES
VELLES



C. Major (delante del Ayuntamiento)  

19:00 h. 
Concierto de Gala a cargo de la 
Orquestra Selvatana  

Pl. de les Escoles Velles 

22:00 h. 
Versots con Ball de Diables 
de Constantí  

Pasarela polideportivo

21:00 h. Menéalo on tour  

Escola Mn. Ramon Bergadà 

22:30 h. 
Gran baile de Fiesta Mayor con 
la Orquestra Selvatana  

18:00 h. Nueva actuación  Dames i Vells de Constantí

Pl. del Castell

18:30 h. 

23:00 h. Correfoc * con la participación de:

La Dragonina y los Diablons de la Dragonina, de l'Associació
d'Amics de la Colla C.O.C.A.  
Ball de Diables de Constantí 
Diablons de Riudoms

Pl. de les Escoles Velles 

00:00 h. Castillo de fuegos 

Piscinas municipales 

Presentación del libro: "Fer de la necessitat virtut. 
Història de l'ensenyament contemporani de Constantí 
(1857-1900)", de Albert Solé. Presentación a cargo de 
Montserrat Duch  

Durante todo el día en las instalaciones de las piscinas municipales

podrán encontrar una parada de venta de productos del Mulla't. La

recaudación va destinada a la Fundación  Esclerosis Múltiple.

13:00 h. Audición de sardanas con la Cobla Reus Jove

Av. Onze de setembre

C. Major (delante del Ayuntamiento)  NUEVA UBICACIÓN: PARC DE LES ESCOLES
VELLES



MARXANDATGE 
DE LA FESTA MAJOR

PARADETA DE LA FESTA MAJOR

LA SENYERA LOCAL 

Dimecres 28 de juliol

Dijous 29 de juliol 

Divendres 30 de juliol 

Dissabte 31 de juliol 

Diumenge 1 d'agost 

Tenim una paradeta mòbil on s'exposaran els articles de

venda i regal relacionats amb la Festa Major. Podreu trobar la

paradeta en els següents espais:  

20:00 h. fins a finalitzar acte. Pl. de l'Esglèsia

9:00 - 12:00 h. al mercat ambulant  

20:00 h. fins a finalitzar concert. Vil ·la Roma de Centcelles 

9:00 - 12:00 h. al C. Barcelona 

18:00 - 20:30 h. Pl. de les Escoles Velles

11:00 - 12:30 h. a l'Escola Mn. Ramon Bergadà

13:00 - 15:00 h. C. Major (davant l'Ajuntament)

18:30 - 20:00 h. C. Major (davant l'Ajuntament)

11:30 - 14 h. Pl. de les Escoles Velles

19:00 - 20:30 h. Pl. de les Escoles Velles

 

 

Com cada any hem dissenyat per a la

Festa Major diferents articles que podeu

trobar a la paradeta que habilitarem als

diferents actes. 



Normes de seguretat 
del correfoc *

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. 
Porta 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 preparats pels organitzadors. 
Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. 
Adoptar una actitud correcta amb 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 cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

PER VEÏNS I COMERCIANTS: 

Retirar tots els vehicles dels carrers de
l'itinerari. 
Abaixar els portals metàl·l ics 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 tota classe d'alarmes. 
Retirar de la vida pública qualsevol
objecte que pugui dificultar els pas
dels actors, organitzadors i participants
en el correfoc.  

MODA DONA 

 Cr. Sant Pere, 8

Tlf: 652 168 709 

 



Recomanacions i recorreguts per al
correfoc

No aparcar vehicles 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 de les orelles, etc)
No es permet la participació de menors de 12 anys ni portar
quitxalla sobres espatlles o assistir al correfoc amb cotxet. 



MONTES ELECTRODOMÈSTICS

CLÍNICA FISIONATUR

TALLERS QUERALT

EL CASINO

EL RACONET DE LA PINA

ESTÈTICA 10

FARMÀCIA BCN10

HC AUTOMOCIÓN

LLIBRERIA CATALÒNIA

MASCOVET

ONDAS PERRUQUERS

PASA PUESS

VETERINARI CONSTANTÍ

FRUTERIA TEO

APB SERVEIS 

TANTIFRASAL

FOTOMARBIS

CONSTANTÍ DENTAL

JESSICA ESTILISME

TALLERES POLIRIS

MAPFRE

SWEET QUEEN 

Unió de botiguers 
de Constantí

COMERÇOS ADHERITS :   
El teu comerç de proximitat!



Que es considera actitud sexista? 

ALCEM LA VEU! 

Constantí rebutja el sexisme, 
fes-ho tu també

Mirades i tocaments no desitjats 

Davant de qualsevol emergència, truca al 016 

Invasió continuada de l'espai
personal i acorralaments 

Comentaris masclistes, xenòfobs
i homòfobs 

Qualsevol tipus d'agressió 





Carrer Barcelona, 32 

Tlf: 977 520 077

43120 Constantí

 

Carrer Barcelona, 10

Dilluns a divendres: 9 a 21 h

Dissabte: 9 a 14 h 

Tlf: 977 271 180

Whatssap: 648 742 926

 








