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Salutació alcalde

Durant la campanya electoral us vaig dir que tinc un somni. El 
somni és un Falset que alhora és el mateix poble que estimem 
i també és un poble millor. No volem que Falset deixi de ser el 
poble on ens vam criar i on ens trobem a gust. 
A mesura que ens fèiem grans, hem anat veient que no hi 
ha cap altre poble com Falset, i descobrir que una cosa és 
peculiar de Falset ens ha fet sentir-la més nostra i voldríem 
que no canviés mai, i que els nostres fi lls la poguessin gaudir 
i també poguessin dir com nosaltres hem dit tantes vegades: 
“a Falset tenim...”, “a Falset fem...”. 
Una de les coses que ens fa ser més diferents són les festes. 
Tenim unes festes sensacionals i les volem preservar. 
Alhora, volem que el nostre poble sigui cada cop millor. I per 
això voldríem fer unes festes una mica millors. 
No volem fer sinó el mateix que han fet els que ens han 
precedit, que les van anar construint poc a poc: un any van 
afegir els gegants, un altre van substituir les corrides de 
toros per la batalla de fl ors, ara fa poc s’hi ha incorporat la 
Somera... Cada generació hi ha deixat la seva empremta per 
tal que les festes segueixin essent les mateixes i alhora vagin 
canviant. 
L’actual consistori també volem que les festes d’enguany 
siguin molt tradicionals i que alhora tinguin un punt de 
renovació. 
No hem tingut molt de temps per preparar-les, però estem 
molt il·lusionats. Esperem que us agradin i que, com cada 
any, les feu vostres. 
Molt bona festa major! 

Jaume Domènech i Jordà
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Les banderes i els domassos estan penjats, les pubilles i els hereus 
ja han assajat la jota, els nanos lluiran ben repintats, la Somera i la 
Mulassa ja han menjat garrofes, els Gegants llueixen el seu millor 
somriure, els Grallers i la Banda tenen a punt les partitures, l’espígol ja 
està tallat, el forn a punt per coure les coques, les carretilles carregades 
i el confeti ja ha arribat... no hi ha dubte, tot està a punt. Ara sí!
Repiquen les campanes, s’enlairen els primers coets. Ja no hi ha 
compte enrere... ÉS FESTA MAJOR!
Aquest any per mi és especial, aquesta Festa Major és la festa major 
que m’agradaria viure amb més intensitat encara... Des de dintre, 
pendent de cada detall, vetllant cada acte i atent a les tradicions. 
Estic convençut que els únics protagonistes de la Festa Major som 
els falsetans i falsetanes. Per això us animo a participar-hi amb moltes 
ganes, que us llanceu al carrer a viure la festa i que compartiu tota la 
joia i l’alegria d’aquestes dates amb la gent que ens visitarà.
Per altra banda m’agradaria insistir en la participació en els actes propis 
de la nostra festa, els actes que la fan diferent de la resta de festes i la 
fan única: les Danses – que enguany recuperem – la cercavila, l’Espígol, 
el Ball de Coques, el Correfoc i la Batalla de Flors.
No vull deixar passar l’ocasió de felicitar a la colla de diables “Pere 
Botero” i a “La Corranda” en els seus respectius aniversaris.
I quan ens trobem emocionats pel carrer, perfumats de l’olor d’espígol o 
ballant alguna coca o potser a punt de llençar-nos una bola de confeti, 
ens podrem saludar en persona i desitjar-nos, amb una forta abraçada, 
que tinguem una bona Festa Major!
També us vull demanar que ens ajudeu a millorar la nostra festa, segur 
que vosaltres, millor que ningú, podreu valorar què ha funcionat i què 
s’ha de millorar. Us agrairé tots els vostres comentaris i tots ens en 
benefi ciarem.
Notareu, observant el programa d’enguany, que hi han uns quants 
canvis que volen ser la nostra resposta a les diferents peticions que 
ens han arribat des dels diferents col·lectius. Ja ens direu què us han 
semblat.
Entretant, per fi nalitzar us saludo i m’acomiado amb aquests paràgraf 
que defi neix la festa de la cançó del grup de música Txarango:
El meu poble té una plaça de records,
Fanals encesos, banderetes de colors
I un gran ball dirigeix les nits d’estiu
Avui que tothom riu, avui que és Festa Major. 
A la plaça de nit s’hi aplega tothom
I ballen nens petits, senyores i senyors
Ballen lluny els que avui ja no hi són
I entre les llums i el fum balla el nen que vaig ser jo
tot esperant trobar-vos durant els dies de la festa.
Molt bona FESTA MAJOR!

Joan Coll Montané

Salutació regidor de festes
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La vila i la parròquia     
estan de festes
Recordem el document col·lectiu de l’episcopat català Arrels cristianes 
de Catalunya (1985). La història de Falset, com a la majoria de pobles 
del Principat, ha anat de bracet amb l’establiment de l’Església. Falset 
té arrels cristianes prou fondes; es parla d’una antiga església situada 
davant el castell, consagrada el 19 d’octubre de 1365 (fa 650 anys), 
l’actual fou beneïda l’any 1780. 

El seu campanar és tot un símbol emblemàtic per la vila de Falset, 
vertader far que il·lumina i orienta els falsetans i a tots aquells que hi 
arriben o passen a prop.

Per la Mare de Déu d’agost és Festa Major a la vila i Festa Patronal a la 
parròquia, ambdues agafades de la mà. Diada a l’ermita de sant Gregori 
i festa de santa Càndia. Un tríptic per a cantar els goigs en lloança de 
SANTA MARIA i dels sants:

Els versos de Mn. Joan Roig Montserrat,

“Flor entre les vinyes, s’esbadella
el vostre nom tan clar i tan net:
Honor del poble i ciutadella,
Santa Maria de Falset.”

altres versos, del poeta falsetà Salvador Estrem i Fa,

“Per vostra barba fl orida,
per vostre bàcul daurat:
Feu humil la nostra vida
amb dolçors de caritat.”

i d’un anònim, arranjat,

“Puix que en el cel exalçada,
sou amb Déu tan poderosa:
santa Càndia gloriosa,
sigueu la mostra advocada.”

La benedicció de taula: “taula d’amics / és joia que agermana / grans 
i petits/ en singular sardana: / mengem, bevem / que és do del Pare 
Etern”, ens recorda la taula més gran i més ben parada per a quest dies 
de festa: l’Eucaristia.

Diversió sana i santa. Alegria, molts dies de l’any!, com més millor! 

Josep-Maria Alegret Bellmunt
Rector 
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Els diables fem 25 anys
25 anys que estem presents a les Festes Majors del nostre poble, aquest any sí, 
aquest any ens toca a naltros a la Colla d’en Pere Botero de Falset.

Aquest any fem anys, ja som més grans.

Encara recordem la primera sortida quan l’any 1990 ens varem ajuntar uns 
quants per anar a tirar petardos! Quina feinada que havíem fet, sort de la 
gentada que ens va ajudar a tallar i a cosir els vestits, a fer l’olla i amb les 
masses i els sastrots! Moltes, moltes, moltes... gràcies a tots, potser sense 
vosaltres ara no seríem aquí!

Des d’aleshores ençà hem fet de tot: correfocs, mascletades, castells de focs, 
cercaviles, matinades i, com no, tupinades.

25 anys són molts, són moltes carretilles cremades, moltes persones amb qui 
hem corregut i saltat i, perquè no dir-ho, alguna que altra cremada compartida.

També volem agrair la paciència dels vilatans per les conseqüències de les 
nostres actuacions i que potser no han estat del tot del seu gust.

I com no, volem agrair a la gent que participa en les nostres sortides perquè 
sense ells no tindrien sentit i perquè ens fan gaudir a tots nosaltres com a nens. 

De tot cor us volem desitjar una molt bona Festa Major!
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Si recordem 10 anys enrere, durant l’estiu del 2005, a Falset i a 
la comarca no es deixava de parlar de la nova estrena teatral que 
tindria lloc al Teatre l’Artesana de Falset. Pretenent ser un projecte 
pedagògic ideat per l’actual director artístic, Josep Ahumada, el 
9 de setembre d’aquell mateix any s’estrenava Carmen al cafè 
cantant, amb 36 balladors i amb una gran assistència de públic. 
Podríem dir que va ser un molt bon inici.

Aleshores la companyia duia el nom del seu creador, sempre 
pensant que es tractava d’un projecte amb data de caducitat 
imminent. No obstant, el seu futur es decidí defi nitivament 
l’any 2006 acordant el nom actual de “La Corranda”. El mes de 
setembre d’aquell any es crearen els tallers infantils de dansa on, 
durant aquests anys, s’han anat formant tots els dansaires que 
actualment formen part de la companyia.

D’ençà de la seva creació, a més d’actuar en diversos indrets 
del país, la companyia ha realitzat sis espectacles més de gran 
format: Fragments (2006), El timbaler del Bruc (2007), A pas de 
tenora (2008, coproduït amb el Centre d’Estudis Falsetans), El 
Quixot (2010), El Crist de la solitud (2012) i La rambla (2013).

Aquest any celebrem el nostre 10è aniversari i, com no, ho fem 
ballant. Hem presentat un nou espectacle, jove i ple de fantasia, 
El gat amb botes. Pel mateix acte, i en homenatge als 10 anys 
de Corranda, hem preparat un muntatge per gaudir dels millors 
moments dels espectacles que hem realitzat. Finalment, hem 
acabat ballant “Sa Majestat” La jota de la Dolores. Aquesta fou la 
primera coreografi a que es va muntar a la companyia, i ara ha 
estat interpretada per balladors i exballadors que l’estrenaren l’any 
2005 juntament amb balladors actuals de la companyia.

Durant aquests anys, La Corranda ha apostat per l’ensenyança, 
la cultura, el teatre, la qualitat, la música en directe, la recerca 
d’emocions i en defi nitiva, l’espectacle. El nostre repte ha estat i 
serà despertar sentiments en forma de moviment. Desitgem estar 
molts anys més compartint les nostres creacions amb vosaltres 
i sentint-nos, passi el que passi i balli qui balli, tan recolzats i 
respectats com ens hem sentit sempre. 

Així doncs, QUE CONTINUÏ L’ESPECTACLE!

Josep Ahumada i Vilalta
Director Artístic de l’Associació Cultural “La Corranda”

10 anys de “La Corranda”
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Quintos/es 1996

Els quintos de l’any 1996

us desitgem una molt bona 

Festa Major 2015
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Hereu
Anton Vidal Marqués

1r Fadrí
Antonio Romero Aguilà

2n Fadrí
Agustí Peñas de los Aires

Pubilla Mariona Vidal Marqués

1a Damisel·la Gemma Aguiló Terzán

2a Damisel·la Judith Domènech Sabaté
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dissabte, 1 d’agost
Al teatre l’Artesana
22:30 – “La Corranda” presenta El Gat 
amb Botes, amb l’homenatge als 10 
anys de la companyia. 
Preu: 10 €. Venda d’entrades una hora 
abans a la taquilla del teatre.

diumenge, 2 d’agost
A la piscina municipal 
11:00 – Cloenda dels cursos de natació
Demostració de natació i lliurament de 
medalles i diplomes. 

Al teatre l’Artesana
19:30 – “La Corranda” presenta El Gat 
amb Botes, amb l’homenatge als 10 
anys de la companyia. 
Preu: 10 €. Venda d’entrades una hora 
abans a la taquilla del teatre

dilluns, 3 d’agost
A la plaça de la Quartera
des de les 18.00 fi ns les 21.00 – Taller 
de DJs 
Vine a aprendre amb discjòqueis 
professionals les tècniques bàsiques 
per adquirir les principals nocions a 
l’hora de punxar música! I acabem 
el taller amb una sessió on tots/es 
punxarem!
Per a nois i noies a partir de 12 anys. 
Preu: 3€. Inscripcions a l’ajuntament. 
Places limitades

dimarts, 4 d’agost
A la pista de la piscina  
des de les 18.00 fi ns les 21.00 – 
Campionat de futbolí humà
Busca 6 jugadors/es, munta el teu equip 
i vine a jugar al campionat de futbolí 
humà! Hi haurà premis per tothom!
Per a nois i noies a partir de 12 anys. Preu: 
3€. Inscripcions a l’ajuntament.

dimecres, 5  d’agost
A la pista de la piscina  
des de les 18.00 fi ns les 
21.00 – Taller de grafi t
Vols saber com es fa per 
pintar correctament un 
grafi t? Vine a aprendre 
a dissenyar i posar en 
pràctica aquesta tècnica. 
Amb l’ajuda de grafi ters 
professionals pintarem entre 
tots i totes la paret de la 
pista de la piscina!
Per a nois i noies a partir de 12 
anys. Preu: 3€. Inscripcions a 
l’ajuntament. Places limitades

dijous, 6  
d’agost
Al teatre l’Artesana
des de les 18.00 fi ns les 21.00 – Great 
Talent
Has somiat mai formar part d’un 
musical? Ara en tens la oportunitat! Vine 
i aprendràs algunes de les coreografi es 
de les pel·lícules i els musicals més 
famosos de la història amb l’ajuda de 
dos coreògrafs. 
Per a nois i noies a partir de 12 anys. 
Preu: 3€. Inscripcions a l’ajuntament. 
Places limitades

ee 
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divendres, 7 d’agost
Per tot el poble des de la Quartera
des de les 19.00 fi ns les 22.00 – 
Champions Sports Crazy
Participa a la gimcana més esbojarrada 
que et puguis imaginar! Proves boges 
i extremes amb materials i normes 
surrealistes. Una gimcana només apta 
pels més atrevits i atrevides, una gimcana 
només apta pels més valents i valentes! 
T’ho perdràs? 
Per a nois i noies a partir de 12 anys. 
Preu: 3€. Inscripcions a l’ajuntament

dissabte, 8 d’agost
Al Celler Cooperatiu Falset-Marçà 
12:30 – “Aquí te Pillo... aquí vermutillo”
Enamorats del vermut del nostre 
poble i dels mandrosos migdies 
d’agost, enguany “ens llancem a la 
piscina” i ampliem la nostra proposta 
músicocultural amb un vermut popular i 
gratuït, en un espai més que adient per 
l’ocasió. Comptarem un any més amb la 
presència de DJ. Mr.K!. Bon beure, bona 
música i bona companyia a l’abast de 
tothom.

Des de l’avinguda Catalunya
XXXVII Cursa popular 
18:00 – les curses infantils
19:00 – sortida de la cursa popular 
pel circuit urbà. En acabar, entrega de 
trofeus i medalles.
Inscripcions a partir de les 16:00, a 
l’avinguda Catalunya (El Pont). Preu: 1€.

A la plaça de la Quartera
20:00 – ZUMBA amb Eva Martínez. 
La Zumba és una modalitat que està molt 
de moda. És fàcil, senzilla i efi caç. Es 
basa en coreografi es de balls llatins, amb 
un alt component de diversió i de ritme. 
No t’ho perdis!
Activitat gratuïta per a tothom.

A la pista de la piscina.
23:59 – Festa “Aqui Te Pillo Aqui 
Temazo”
La festa segueix un cop entrada la 
mitjanit com ja és habitual des de fa 6 
anys. Superar les edicions anteriors i 
buscar noves propostes emergents no és 
feina fàcil però una vegada més creiem 
tenir un combinat d’artistes a l’alçada de 
la situació. Vingut des de València,  DJ 
Plan B serà l’encarregat de demostrar 
perquè va ser fi nalista del mític concurs 
Red Bull Thre3Style. Des dels Països 
Baixos, el duet Moombahteam ens 
oferiran un espectacle amb un ritme 
únic, entusiasta i carregat d’energia. 
I per rematar la nit, tindrem l’enorme 
plaer de comptar amb algú que ha 
trepitjat per segona vegada la cabina 
de Tomorrowland, el festival de música 
electrònica per excel·lència. Ell és Sem 
Thomasson.
A partir de 16 anys (porteu el DNI). Preu: 7€
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diumenge, 9 d’agost
A la plaça de la Quartera
Durant el matí – Trobada de Puntaires 
Les puntes al coixí o boixets són un art 
tèxtil que consisteix a elaborar unes 
fi ligranes fi nes i complexes a partir de 
l’ús d’un patró de cartolina, fi l, boixets, 
agulles i un coixí.  A Catalunya, la tècnica 
de la punta al coixí va derivar a partir 
del segle XVIII en una indústria que va 
sobreviure fi ns a mitjans del segle XX. 
Amb la desaparició de la indústria de 
la punta, la tècnica per a fer blondes, 
punyetes, mocadors, etc. resta en el 
saber de les puntaires, que continuen 
confeccionant-ne per a gaudi propi i 
transmetent els seus coneixements a qui 
els vol aprendre.

A la plaça de la Quartera
13:00 – El vermut de la Mulassa
Vine a fer el vermut amb la Mulassa i no 
deixis de tastar la beguda més refrescant 
de l’estiu, El Mulasset!

Al Nou Camp Domènech-Aragonès 
17:00 – 6è Torneig de futbol “Ètim”
Torneig entre el 
Falset Esportiu, 
l’Amposta, el 
Vilaseca i el Valls.
Preu: 3€

Des de la plaça de la Quartera.
19:00 – Cercavila de les Danses
Anomenada així perquè antigament 
l’efectuaven grups de dansaires, 
la Cercavila de les Danses és un 
homenatge festiu a totes aquelles 
persones que han destacat a la vila 
durant l’any per diverses raons. Les 
Pubilles i Hereus de Falset acompanyats 
per les autoritats i associacions del 
poble i la Banda de Música Vila de Falset 
repartiran les Danses – coques – per 
diverses cases de la vila entre les quals 
es troben la de la persona més gran del 
poble així com la de la més menuda.  
Acompanya la cercavila! Acompanya Les 
Danses!
Tothom qui vulgui regalar una Dansa, la pot 
encomanar a l’Ajuntament abans del dia 6 
d’agost i la portarem on ens indiqueu. 
Preu: 20€

dilluns, 10 d’agost
A la plaça de la Quartera   
18:00 – Berenar i Pinta la Festa Major
L’Ajuntament et convidem a un berenar 
popular i a continuació, pinta la Festa 
Major amb l’associació “Som Lúdics”!

A la plaça Quartera   
22:00 – Engalanem la plaça!
S’acosta la Festa Major i amb ella 

el Ball de Coques, un dels actes 
més emblemàtics de Falset. Cal 
que la Quartera estigui a l’alçada 
de l’acte i per això l’engalanarem 
amb l’ajuda de l’Associació de 
Dones de “La Quartera”. Ajuda’ns a 
preparar la decoració perquè el dia 
15 la Quartera sigui la plaça més 
glamurosa que mai s’hagi vist! Us 
esperem a tothom!
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dimarts, 11 d’agost
A la Font Vella
18:00 –  Juga amb els gegants!
Si voleu participar dels tallers i jocs que 
han preparat la Colla Gegantera no 
deixeu de venir a la Font Vella!

A la Font Vella
22:00 – Taller de Jotes
Un bon falsetà i una bona falsetana hauria 
de saber ballar la nostra Jota! O, si més 
no, intentar-ho. Aprèn a ballar la jota amb 
l’ajuda de l’Associació “La Clavellinera”. 

dimecres, 12 d’agost 
Al Castell
19:00 – L’Univers, aquell desconegut
Vols descobrir fets sorprenents del nostre 
univers? Emocionar-te amb imatges 
d’altres mons? Visitar amb la imaginació 
estrelles i galàxies llunyanes? Preguntar-te 
quin és el nostre lloc al cosmos i discutir 
sobre la possibilitat de vida fora de la 
Terra?
Xerrada divulgativa.

Al Castell
22:00 – El Castell, mai tant a prop del 
cel!
Observem alguns dels objectes més 
fascinants del cel, com ara el planeta 
Saturn amb els seus anells. Aprendrem 
a reconèixer a ull nu les constel·lacions i 
les principals estrelles del cel de l’estiu. 
Ah! I porta pensats uns quants desigs, 
ja que és la nit de la pluja d’estrelles 
de les Llàgrimes de Sant Llorenç i més 
d’una fugissera et sorprendrà creuant el 
fi rmament mentre bades amb les històries 
i anècdotes de l’Univers. Tot això amb 
un tastet de vi de mà de la Cooperativa 
Agrícola Falset-Marçà.
Activitat organitzada pel Joan Anton 
Català, màster en astronomia i astrofísica i 
divulgador científi c i amb la col·laboració de la 
Cooperativa Agrícola Falset-Marçà.

dijous, 13 d’agost
A la plaça Àngel Marqués (plaça Vella)
18:00 – Gimcana infantil amb “Els 
Lúdics”
Descobreix el nucli antic de Falset a 
través d’una gimcana organitzada per 
l’entitat “Som Lúdics”. Veniu a jugar amb 
“Els Lúdics”, t’ho passaràs la mar de bé! 
Ah! I no oblideu de portar roba còmoda! 
A partir de 5 anys. Inscripcions a 2/4 de 6 de 
la tarda a la plaça.

divendres, 14 d’agost
13:00 – Repic de campanes i enlairada 
de coets amb la Colla de Diables “Pere 
Boter”

Al teatre l’Artesana
18:30 – Pregó de la Festa Major
Les autoritats, entitats del poble, els 
Quintos 2014-2015 i la pregonera 
d’enguany, l’Empar Moliner, donaran el 
tret de sortida a les Festes Majors. Que 
ningú es quedi a casa, comença la festa!

A continuació, des del carrer Miquel 
B arceló – Cercavila 
No hi ha millor manera de començar la 
Festa Major que amb la cercavila! Gaudiu 
dels Diables, els gegants i grallers, la 
Mulassa i la Somera, la Banda, la música, 
la gresca i, sobretot, la festa! 
Acabarem la cercavila amb tots i totes 
a la Quartera i, en acabar, tapeu-vos les 
orelles perquè arriba la tan esperada 
Tupinada!

A la plaça de l’Artesana
23:30 – Ball amb l’orquestra “Aquàrium”
Primer gran ball de la Festa Major! Música 
ballable per a tots els públics. Balls de 
saló, èxits de l’estiu, pop, rock nacional i 
internacional i sobretot un repertori divertit 
i actual. La primera nit de festes no et 
quedis a casa!

A la pista de la piscina
2:00 – Disco Star Show!
No et perdis la música del moment! Balla i 
diverteix-te fi ns que el cos aguanti! 
Entrada gratuïta 
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dissabte, 15 d’agost
Al camp de tir
9:00 – Tirada Local Social  
Demostra la teva punteria sota l’atenta 
mirada de la Serra de Montsant.
Organitzat per l’Associació de Caçadors de 
Falset

Des de la plaça de la Quartera
11:00 – Cercavila de l’Espígol
Els nens i nenes són els protagonistes 
d’un dels actes més emblemàtics de 
la Festa Major de Falset, l’Espígol, que 
perfuma els nostres carrers amb la 
fragància d’aquesta planta, del mateix 
nom. Ens acompanyaran la Banda, la 
Colla Gegantera, la Mulassa i la Somera i 
els gegants de Tortosa, els Pallaresos i la 
Llacuna!
En acabar, a la plaça de la Quartera, 
farem també la tradicional fotografi a amb 
tots aquells infants que hagin participat 
de la festa. 

13:00 – Missa Major a l’església 
parroquial de Santa Maria
Celebració de la missa, cantada pels 
homes del Cor Parroquial, en honor a 
Santa Maria.

Al jardí del Cafè Manyé (entrada per la 
plaça de l’Artesana)
13:30 – Concert-vermut
Vine a recordar vells temps al Cafè 
mentrestant fas el vermut!

Al Nou Camp Domènech- Aragonès 
18:00 – Futbol. Trofeu de Festa Major
Móra la Nova - Falset Esportiu
Preu: 3€   

A la plaça de les Escoles
19:00 – Tercera mostra i tast de 
begudes típiques dels Països Catalans 
a càrrec dels membres del Casal Popular 
Pere Joan Barceló “El Carrasclet”. 

A la plaça de l’Artesana
20:00 – Concert amb l’orquestra “Nova 
Saturno”
Música de tots els temps, cançó popular 
catalana,… Un concert per triomfar i 
deixar una gran empremta…

A la plaça de la Quartera
23:00 – Ball de Coques 
La Banda de Música “Vila de Falset” 
amenitza el ball més popular de les 
nostres festes, el Ball de Coques. S’inicia 
amb la Jota de Falset, ballada per la 
pubilla i les damisel·les amb les autoritats 
locals, i segueix amb el ball de la pubilla 
i damisel·les amb l’hereu i els fadrins. 
A continuació, senyors, grateu-vos les 
butxaques, traieu a ballar a les noies i 
regaleu-los-hi una coca! No acabarem el 
ball fi ns que les coques s’hagin exhaurit! 
I quan això passi... rifarem la Toia! Seràs 
tu l’afortunat o afortunada?

A la plaça de l’Artesana
després del Ball de Coques – ball amb 
l’orquestra “Nova Saturno”
La unió d’onze components de dues 
grans formacions com són “Tandem” i 
“Volcan” han donat lloc a la creació de 
“La Nova Saturno”, orquestra que ofereix 
tot tipus de música de ball, per fi nalitzar 
amb una autèntica banda de rock.

A la pista de la piscina
2:00 – Disco Star Show
No et perdis la música del moment! Balla 
i diverteix-te fi ns que el cos aguanti! 
Entrada gratuïta 
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diumenge, 16 d’agost
Des de la plaça de la Quartera
11.00 – Bicicletada popular
La “Penya Ciclista Priorat” ens convida 
a treure la pols a la bicicleta, a infl ar les 
rodes, posar-nos el casc i... a pedalar! 
Recorregut familiar a l’abast de tothom 
amb premis pel més jove, pel més gran i 
a la família amb més participants.  
Inscripcions a partir de les 10:00 a la mateixa 
plaça.

Al jardí del Cafè (entrada per la plaça 
de l’Artesana)
13:00 – Convert-vermut 
La Banda ens convida a gaudir de la 
millor música en un lloc immillorable, el 
jardí del Cafè Manyé!

A la pista de la piscina
Des de les 18:00 fi ns les 20:30 – HOLI 
COLOURS FESTIVAL (la festa dels 
colors)
Inspirats en el Holi Festival que té lloc 
originàriament a l’Índia per donar la 
benvinguda a la primavera, els festivals 
de color s’han estès al voltant de tot 
el món. Espectacle, show, música, 
actuacions... i diversió al 100%! Durant 
varies hores ens empaparem de pols 
de colors, en una festa oberta a tots els 
públics i on tots som iguals. A més a 
més, festa de l’escuma i de l’aigua, DJ’s, 
animació, regals i moltes sorpreses més!
Entrada gratuïta. Preu de la bossa de colors: 
2€. Cal venir vestit/da de color blanc. Per a 
totes les edats.

Al teatre l’Artesana
19:00 – “Fer riure és un art” amb Joan 
Pera
“Fer riure és un art” vol celebrar els 
50 anys de professió de Joan Pera 
amb una masterclass sobre l’art de fer 
riure, i intentar donar resposta a les 
preguntes que tot comediant es fa quan 
s’enfronta sol davant del seu públic: 
Com ens fa riure en Joan? És ell qui ens 
fa riure o són els seus personatges? 
Són les situacions creades o són les 
seves experiències vitals? Amb la seva 
comicitat habitual i dirigit per Martí Torras, 
revelarà alguns dels seus trucs actorals, i 
desmuntarà algunes de les tesis escrites 
sobre l’humor. Si riure és un art o no, ho 
sabrem després de la masterclass.
Preu: 10€. Venda d’entrades a la botiga de la 
Festa Major i una hora abans de l’espectacle 
a les taquilles del teatre

Des del Castell i pels carrers de la vila
22:30 – Correfoc
La “Colla de Diables Pere Botero” ens 
acompanyarà al ja tradicional correfoc 
pels carrers de Falset omplint-los de fum i 
foc! No t’ho pots perdre!

A la plaça de la Quartera
En acabar el Correfoc – CorreMulassa 
No et perdis el CorreMullassa! Festa, 
festa, festa, festa i més festa a la plaça de 
la Quartera!

A la pista de la piscina
Després del CorreMulassa – HOLI 
FESTIVAL DJs
Continua la gresca a la pista de la piscina 
amb els DJs que ens porten des del Holi 
Festival! Avui no dorm ningú fi ns que surti 
el sol!
Entrada gratuïta.

eess dedellll CaCaststtelellll i peells carrerss de la vill
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dilluns, 17 d’agost
Des del Portal dels Ferrers
8:00 – Caminada i esmorzar 
popular
Organitza el Centre d’Estudis 
Falsetans

A la piscina
Des de les 12:00 fi ns les 15:00 – 
Infl ables 
Vine a refrescar-te i a gaudir dels 
infl ables a la piscina!
Entrada lliure per tothom.

Al jardí del Cafè (entrada per la 
plaça de l’Artesana)
13:00 – Concert-Vermut
Els dos falsetans més internacionals 
– el Lluís Capdevila i l’Esteve Pi – 
ens faran gaudir de la seva música 
mentrestant fem el vermut!

Des del carrer Miquel Barceló   
18:00 – Batalla de fl ors
Si totes les batalles fossin com la 
nostra... confeti a dojo! Carrega’t de 
confeti, deixa passar les carrosses, 
ves cap a la Quartera... i que 
comenci la guerra!
Apunta la teva carrossa a l’Ajuntament 
fi ns el dia 10 d’agost
Premi per la millor carrossa
Queda totalment prohibit tirar aigua i/o 
glaçons durant la festa.
Preu del confeti: 1 bossa=1€ / 
6 bosses=5€ / 12 bosses=10€ / 
24 bosses=20€ / 100 bosses=84€

A la pista de la piscina.
23:00 – Gran fi nal de festa amb 
l’humorista Pep Plaza.
Una funció diferent, marcada pel 
diàleg viu i directe que té el Pep 
Plaza amb el públic. Aconsegueix 
una entrega absoluta de la 
gent. Guardiola, Lluís Llach, Tomeu 
Penya, Eugenio, Quim Monzó, 
Gaspart … i fi ns 50 personatges 
ompliran  l’escenari! Pep Plaza en 
directe, encara no ho has vist tot!
Preu: 10€. Venda d’entrades a la botiga 
de Festa Major i una estona abans a la 
taquilla de la piscina.
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recorregut  de la cursa popular
Sortida des del carrer Miquel Barceló, amb el següent recorregut:
Carrer Miquel Barceló, avinguda Catalunya, 2a i 3a travessia dels Corredors, 
carrer Miquel Puig i Cardona, carrer Baptista Alentorn, carrer Font Vella 
(Pavelló), carretera Nova, avinguda de Reus, avinguda del Tancat, carrer Les 
Torres, carrer Mestral, carrer Santa Joaquima de Vedruna, carrer de l’Era, carrer 
Torroja, Portal del Bou, plaça Àngel Marqués (Pl. Vella), carrer de Baix, plaça de 
la Quartera (volta a la plaça), carrer de Baix, carrer Nou, carrer Francesc Puig, 
carrer Hermenegild Pellejà, travessia dels Corredors, avinguda de Catalunya, 
carrer Miquel Barceló. 
El recorregut pot ser modifi cat per l’organització

RECORREGUT DEL CORREFOC 
Sortida des de la plaça del Castell, amb el següent recorregut:
Plaça del Castell, carrer Bonaventura Pascó, plaça Vella,  Portal del Bou,  carrer 
Vallmoreres, plaça de l’Església, carrer de Dalt, carrer Francesc Puig, carrer 
Salvador Estrem, travessera dels Corredors, carrer Nou, carrer dels Arcs i plaça 
de la Quartera. 

normes per un correfoc segur
Per tots aquells i aquelles que participeu del Correfoc:
porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs
porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un 
mocador de cotó
protegiu-vos el ulls 
porteu el calçat adequat (esportiu, de muntanya...)
tingueu cura de tapar-vos les orelles per tal de disminuir els sorolls de les 
explosions pirotècniques
no demaneu aigua als veïns
obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat
queda totalment prohibit portar productes pirotècnics 
respecteu les fi gures de foc, els seus portadors i els músics
adopteu una actitud correcta amb els diables, no els obstaculitzeu el seu pas i 
no feu-los caure
seguiu en tot moment les indicacions dels diables
en el cas que sofriu alguna cremada, dirigiu-vos immediatament als punts 
d’assistència sanitària
en cas de perill, seguiu les instruccions dels diables

Pels veïns i comerciants:
retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari
abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edifi cis que en disposin
protegiu els vidres de les fi nestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts
enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i dels locals
no tireu aigua als participants ni als espectadors del Correfoc per la perillositat 
que representa, encara que us la demanin
retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui difi cultar el pas dels actors,
organitzadors i participants al Correfoc
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recomanacions de trànsit
Per Festa Major queda tallat el trànsit de vehicles al Pont per tal de 
poder gaudir del carrer tot passejant tranquil·lament. 
Tres tipus de zones per tal de facilitar la mobilitat amb el nostre vehicle:
Zones de pàrquing.
Zones on queda prohibit aparcar durant tots els dies de la Festa Major.
Zones de vianants. 
Zones de pàrquing des del dia 14 fi ns al 17 d’agost
Avinguda Pau Casals (davant la piscina)
Carrer Miquel Barceló (entre el Pont de la Falbar i el camp de futbol vell)
Carrer Mossèn Cinto Verdaguer
Pàrquing de la Font Vella.
Pàrquing del carrer Santa Joaquima 
Pàrquing del carrer Torroja
Pàrquing de l’Euterpe

Zones on queda prohibit aparcar des del 14 al 17 d’agost
Avinguda Generalitat, des de el carrer Josep M. Guich fi ns al carrer 
Miquel Barceló
En els carrers on esta habitualment prohibit aparcar

Zones de vianants 
Carrer Miquel Barceló, plaça de la Quartera, avinguda Catalunya, carrer 
de Baix

NOTES:
El mercat del dia 18 d’agost es traslladarà a la plaça l’Artesana.
La carretera es tallarà al trànsit del 14 d’agost al mati fi ns el dia 18 d’agost al 
matí
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Altres activitats

primera quinzena d’agost
A l’Absis del Castell
Del 4 al 17 d’agost “Entre matèria” de Jordi 
Capafons Ossó (Taitai)
dia 8 d’agost a les 20:00 h, inauguració
horari:
de dilluns a dissabte de 19:00 h a 21:00 h
diumenge de 12 h a 14 h

disabte, 8 d’agost
Viu el call de Falset
Visita guiada-teatralitzada
Més informació: Ajuntament de Falset

dijous, 13 d’agost
Exposició dels Tallers de l’Associació de Dones La 
Quartera al local del Carrer Miquel Barceló núm. 1 
del dijous dia 13 d’agost al 13 de setembre.

dissabte, 22 d’agost
“Encants al Carrer: Mercadillo” a la Quartera 
de les 10 a 13 h i de 17 a 20 h, tothom hi pot 
participar, abans s’ha d’inscriure: donesquartera@
gmail.com.

diumenge, 30 d’agost
Festa GRÈFOL (Sant Gregori) i sardanes a la 
plaça de la Quartera

08:00 – Arribada al paratge
Els vehicles s’hauran de deixar al pàrquing de 
l’entrada
09:00 – Esmorzar Popular
10:00 – Recorregut pels Racons i enlairament de 
la Senyera al Gegant a càrrec dels membres del 
“Club Excursionista Priorat”
11:00 – Missa a l’Ermita
19:00 – Sardanes a la Plaça de la Quartera amb la 
“Cobla Reus”
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FALSET 2015

La festa més colorida i animada arriba per fi  a Falset directament des 
de la Índia. Durant varies hores ens empaparem de pols de colors, 
en una festa oberta a tots els públics i on tots som iguals. A més a 

més, festa de l'escuma, festa de l'aigua amb infl ables aquàtics, dj's, 
animació, regal de merchandising i moltes sorpreses més!
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C/. Miquel Barceló, 38 Baixos
43730 FALSET

COMPRA-VENDA DE FINQUES
RÚSTIQUES I URBANES

CONSTRUCCIÓ I RESTAURACIÓ D’OBRES

Tel. 977 831 709
Fax 977 831 707

Mòbil: 639 739 358

ELECTRODOMÈSTICS • PARAMENT DE CUINA

Avgda. Generalitat, 19
Tel. 977 830 845
43730 FALSET
xamavi@gmail.com
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