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DIMARTS 5 DE JULIOL 

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! Juguem 

amb les fruites! Com que arriba la 

calor, crearem un divertit vano  

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres!  

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult.  

Places limitades. Inscripcions a la 

Biblioteca. 

 

18:30 h · Sortida del Parc de la Mòbila 

Caminada al mas de la Ferrerota 

A peu i amb carros dels Tres Tombs. 

Amb el guia Oriol Nicolau. Durada 

aproximada 2:00 h. Dificultat: fàcil. 

Activitat gratuïta. Inscripcions a 

l'OAC de l'Ajuntament de Constantí. 

 

DIJOUS 7 DE JULIOL 

20:30 h · Conjunt Monumental de 

Centcelles 

Cicle de concerts Centcelles 2022. 

Ensemble de l'Escola Municipal de 

Música "Rafel Gibert Recasens" de 

Constantí 

L'Escola de Música participa en el 

Cicle de Concerts de Centcelles amb 

una formació instrumental renovada 

i adaptada segons les obres del pro-

grama presentat. El repertori treba-

llat és divers amb obres que van ser 

creades durant la segona meitat del 

segle XX. 

 

 

DIVENDRES, 8 DE JULIOL 

22 h · Plaça de les Escoles Velles 

Espectacle de màgia. Mag Isaac 

Jurado 

Isaac Jurado crea un personatge 

bufonesc, divertit i despistat, que 

dóna espontaneïtat i  improvisació 

als seus espectacles. En les seves 

actuacions podreu veure màgia di-

vertida, participativa i visual que us 

sorprendrà. 
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DIMARTS, 12 DE JULIOL 

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! Avui 

reciclem! Farem peixos a partir de 

material reciclat 

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres! 

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult. 

Places limitades. Inscripcions a la 

Biblioteca. 

18:30 h · Sortida del Parc de la Mòbila 

Caminada per veure construcci-

ons de pedra seca 

A peu i amb carros dels Tres Tombs. 

Amb el guia Oriol Nicolau. Durada 

aproximada 2:30 h. Dificultat: fàcil. 

Activitat gratuïta. Inscripcions a 

l'OAC de l'Ajuntament de Constantí. 

 

DIJOUS, 14 DE JULIOL 

20:30 h · Conjunt Monumental de 

Centcelles 

Cicle de concerts Centcelles 2022. 

Qvinta Essençia 

Qvinta Essençia s’endinsa en la in-

terpretació de la polifonia del Renai-

xement allunyant-se del camí de 

l’ortodòxia. En aquest concert pre-

senten el seu nou projecte discogrà-

fic, “El sentir de mi deseo”, dedicat a 

la música i la poesia del Segle d’Or. 

 

 

DIVENDRES, 15 DE JULIOL 

18:30 h · Sortida de la plaça de les 

Escoles Velles 

Caminada guiada nocturna pel 

litoral. Platges de Tarragona 

Amb acompanyament del guia de 

Limonium. Inscripcions del 4 al 13 

de juliol, a l'Ajuntament  e Constantí. 

Preu: 3 euros. Places limitades. Por-

teu sopar; roba i calçat adequats i, 

recomanable, una llanterna. Despla-

çaments en autobús. 

 

Foto: Jorge Franganillo 
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DIMARTS 19 DE JULIOL 

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! Vet aquí, 

la primera sirena. Elabora la teva 

sirena de paper! 

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres! 

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult. Places limi-

tades. Inscripcions a la Biblioteca. 

 

18:30 h · Sortida del Parc de la Mòbila 

Caminada al Mas de Magrinyà 

A peu i amb carros dels Tres Tombs. 

Amb el guia Oriol Nicolau i la col·la-

boració de Les Forques Teatre. Tor-

nada en autobús. Durada aproxima-

da 3 h. Dificultat: mitjana. Activitat 

gratuïta. Inscripcions a l'OAC de 

l'Ajuntament de Constantí. 

 

DIJOUS, 21 DE JULIOL 

20:30 h · Conjunt Monumental de 

Centcelles 

Cicle de concerts Centcelles 2022. 

Cobla Catalana dels Sons Essenci-

als 

La Cobla Catalana dels Sons Essenci-

als va ser formada el 2011 per oferir 

un repertori esporogen català: sono-

ritats, color i ritmes d'arreu de la 

Mediterrània. Els instruments de 

vent de la cobla —flabiol, tible, teno-

ra, trompeta, fiscorn— amb l'afegit 

dels de la banda —saxos, clarinet, 

trombó— sonen sobre una base de 

guitarra catalana, contrabaix, bate-

ria, percussió mediterrània —espasí, 

ximbomba, pandero quadrat, casta-

nyoles— i veu solista amb cors. 

 

Foto: ©SílviaPoch 

 

DIVENDRES, 22 DE JULIOL 

22 h · Plaça de les Escoles Velles  

Espectacle de circ. Desastrosus 

Cirkus 

Desastrosus Cirkus destaca per la 

diversitat de tècniques que desenvo-

lupa, fruit de molts anys  dedicats a 
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la formació i 2.000 actuacions i, so-

bretot, per la presentació dels seus 

espectacles amb molt d'humor. 

 

 

DISSABTE, 23 DE JULIOL 

22 h · Conjunt Monumental de Centce-

lles 

Concert Els Pets 

Els Pets tornen a Constantí per pre-

sentar el seu nou disc "1963", un disc 

que defineixen com el més adult, 

honest i rabiosament pop de la seva 

carrera. 

Venda d'entrades: Del 27 de juny a 

l'1 de juliol per als empadronats a 

Constantí. (Preu: 5 €uros). A partir 

del 3 de juliol, s'obre la venda per al 

públic general (Preu: 30 €uros). Les 

entrades es poden comprar a l'OAC 

de l'Ajuntament de Constantí, de di-

lluns a divendres de 18 a 20 hores. 

 

DIMARTS, 26 DE JULIOL  

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! Diver-

teix-te amb els monstres! Elabo-

rem monstruosos punts de llibre 

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres! 

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult. Places limi-

tades. Inscripcions a la Biblioteca. 

 

22 h · Sortida del Parc de la Muralla 

Visita guiada nocturna "Racons 

que conten històries" + inaugura-

ció de la remodelació del refugi de 

la Guerra Civil + reconstrucció 

històrica 

 

Visita nocturna, amb el guia Ferran 

Marín.  Tot seguit, inauguració de la 

remodelació del refugi de la Guerra 

Civil de la plaça del Castell (entrada 

pel Raval, davant del Local  
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d’Entitats). Activitat gratuïta. Ins-

cripcions a l'OAC de l’Ajuntament. En 

acabar, a la plaça de les Escoles Ve-

lles, actuació del grup de reconstruc-

ció històrica Septimani Seniores. 

 

DIJOUS, 28 DE JULIOL 

20:30 h · Conjunt Monumental de 

Centcelles 

Cicle de concerts Centcelles 2022. 

Kebyart 

Nascut a Barcelona l’any 2014, Keb-

yart és una de les agrupacions més 

prometedores de l’escena musical 

actual. Aquests quatre músics com-

parteixen una passió per la música 

de cambra i el desig de fer bufar 

nous aires en la forma de transmetre 

la música clàssica. Durant el concert, 

s’interpretarà en estrena l’obra gua-

nyadora al II Premi de Composició 

Musical Centcelles 2022. 

 

Foto: ©IGOR STUDIO 

DIMARTS, 2 D'AGOST 

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! Aprèn 

dels artistes i treu l'artista que 

tots tenim amagat! 

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres! 

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult. 

Places limitades. Inscripcions a la 

Biblioteca. 

 

DIVENDRES, 5 D'AGOST 

19 h · Sortida de la plaça de les Esco-

les Velles 

Observació astronòmica a 

l’Observatori del Garraf 

 

Foto: https://www.oagarraf.net/ 

Una sessió per conèixer el cel i els 

astres que podreu veure aquesta 

mateixa nit i les següents. Com  



[8] 

 

orientar-se en el cel, com reconèixer 

les principals consteŀlacions, com es 

mouen el cel i els astres principals. 

Porteu sopar. Desplaçament en au-

tobús. Preu: 5 euros. Inscripcions a 

l'OAC de l'Ajuntament de Constantí, 

del 25 de juliol al 3 d'agost. 

 

DIMARTS, 9 D'AGOST 

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! Molins o 

gegants, Quixot? Construirem un 

molí de vent 

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres! 

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult. 

Places limitades. Inscripcions a la 

Biblioteca. 

 

DIVENDRES, 12 D'AGOST 

22 h · Plaça de les Escoles Velles  

Cinema a la fresca. A Todo tren 

Uns nens han de marxar cap a Astú-

ries en tren nocturn, però el tren 

arrenca sense els pares i els crios 

viatgen sols i fan tot tipus d'entrema-

liadures. 

 

 

DIMARTS, 16 D'AGOST 

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! Crea, 

dibuixa i aprèn amb els llibres! 

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres! 

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult. 

Places limitades. Inscripcions a la 

Biblioteca. 

 

DIVENDRES, 19 D'AGOST 

22 h · Plaça de les Escoles Velles  

Cinema a la fresca. Raya y el últi-

mo dragón 

Unes forces malignes amenacen la 

humanitat i Raya, una guerrera soli-

tària, haurà de trobar l'últim i lle-

gendari drac per a reconstruir un 

món destruït i tornar a unir al seu 

poble. 
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DIMARTS, 23 D'AGOST 

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! Dels 

mosaics romans al pixel-art. Di-

buixarem un personatge de video-

joc  

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres! 

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult. 

Places limitades. Inscripcions a la 

Biblioteca. 

DIVENDRES, 26 D'AGOST 

22 h · Plaça de les Escoles Velles  

Cantada d'havaneres. Olla Barre-

jada 

Olla Barrejada és un grup d'havane-

res, format a La Secuita l'any 1983. 

És el grup en actiu més antic de la 

demarcació de Tarragona. 

 

 

DIMARTS, 30 D'AGOST 

11'30h · Biblioteca Municipal 

A l’estiu... fem Biblioteca! La mà-

gia del circ! Juguem amb els glo-

bus. Taller de globoflèxia  

Contes, activitats i manualitats... 

escoltem i juguem amb els llibres! 

A partir de 5 anys. Menors de 8 anys 

acompanyats d’un adult. 

Places limitades. Inscripcions a la 

Biblioteca. 
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DIVENDRES ,  

2 DE SETEMBRE 

22 h · Plaça de les Escoles Velles 

Recital de poesia. Associació Lite-

rària de Constantí 

Acompanyament musical de l’Escola 

Municipal de Música “Rafael Gibert i 

Recasens”. Poesia i música marinats 

a la llum de la lluna i a l’aire lliure. 

 

 

 

 

LLEGIR  

TÉ PREMI 

Del 27 de juny al 28 d’agost 

Concurs de lectura per a infants i joves 

d’entre 8 i 16 anys. Els participants 

podran seleccionar les lectures entre els 

títols disponibles a la web del concurs, a 

la biblioteca digital eBiblioCat i a la 

Biblioteca Municipal de Constantí. Com 

més títols llegits i respostes encertades, 

més punts se sumen al compte del 

lector/a i s’escala en el rànquing del 

concurs.  

Com a novetat d’aquesta edició, troba-

reu a la Biblioteca el rànquing actualit-

zat dels lectors/es de la Biblioteca Mu-

nicipal de Constantí. 

Inscripcions a: 

https://llegirtepremi.cat/  

 

 

GUANYEM UN  

ESTIU LECTOR 

Del 27 de juny al 4 de setembre 

Carnet lector per viatjar a través de tres 

lectures durant l’estiu. Cal superar una 

missió després de cadascuna de les tres 

lectures per a aconseguir completar el 

carnet lector. 
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