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la fORÇa Del COMeRÇ I De leS eNTITaTS 

Constantí torna a celebrar la seva tradicional Fira que 
és, sense cap dubte, el millor aparador i una excel·lent 
carta de presentació del nostre municipi a les poblacions 
més properes i, sobretot, un espai de convivència de tots 
els constantinencs i constantinenques. Durant tres dies, 
la Fira omplirà la Plaça de les Escoles Velles i els carrers 
més propers d’estands de botigues, comerços, empreses i 
entitats que aproparan al públic la seva identitat i els seus 
productes. 

El nostre teixit associatiu és fort i té, amb aquesta cita 
anual, l’oportunitat de difondre les seves activitats a tra-
vés dels seus estands o amb exhibicions en directe. El 
nostre comerç, de proximitat i de molta qualitat, ofer-
ta els seus productes als nostres visitants que arriben 
de molts indrets diversos. Com cada any, hem convidat 
també a tot un seguit d’artesans perquè ofereixin al pú-
blic les seves creacions. 

La Fira de Constantí manté vives les tradicions i acull 
les novetats que se sumen a una agenda plena d’activitat. 
Així, neix per primer cop la Mostra de Pirotècnia Popu-
lar. 

Enguany arribem a la 24ena edició de la Fira que el pro-
per any celebrarà el seu primer quart de segle d’història. 
Si fem memòria recordarem tots els canvis que s’han fet 
aquests anys, des del naixement d’aquesta cita constan-
tinenca que és al calendari firal de Catalunya des dels 
seus inicis, i fins ara. Els qui van iniciar el projecte van 
passar el relleu als qui l’hem anat ampliant i consolidant 
fins als nostres dies. 

La suma dels esforços de tots els treballadors de l’ajun-
tament, de la brigada, dels tècnics municipals, del per-
sonal de les regidories més implicades o la feina dels qui 
treballen externament, fan possible, després de mesos de 
feina, que això sigui ara una realitat. 

A partir del 9 de maig, acabada aquesta edició, comença-
rem a treballar en la edició dels 25 anys. Ho farem cons-
cients que en aquests temps, on tenir un segell d’identitat 
ajuda a créixer, toca pensar en fer canvis per a millorar, 
reinventar-se en alguns sentits sense perdre els orígens ni 
part de la identitat. Ja arribarà el moment de pensar-hi. 

Ara, per acabar, vull aprofitar aquestes línies per a re-
cordar que Constantí és un poble d’acollida que destaca 
pel seu esperit cívic i la col·laboració ciutadana, que rep 
als qui ens visiten amb els braços oberts i que està orgu-
llós de mostrar-los les nostres tradicions i transmetre’ls 
el nostre tarannà per a fer-los gaudir. Sí, l’heu encertat: 
Constantí ens fa gaudir! 

Òscar Sánchez Ibarra
Alcalde de Constantí

UNa fIRa De PROXIMITaT I UN eSPaI D’OPORTUNITaTS

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica estem molt 
satisfets al veure que aquesta nova edició de la Fira de 
Constantí ja és una realitat. La intensa feina realitzada 
tots aquests últims mesos ha donat els seus fruits i a ho-
res d’ara, el nostre municipi torna a ser punt d’atenció i 
referència per a totes aquelles persones que ens visitaran 
aquest cap de setmana.

L’èxit de l’edició passada, amb una assistència rècord de 
visitants i participants, ens ha permès seguir apostant 
per aquelles activitats que s’han anat consolidant com el 
mercadet d’artesans que enguany és més nombrós i més 
variat quant a productes que s’hi ofereixen.

La nostra voluntat és aconseguir que els visitants passin 
entre nosaltres uns dies especials i entretinguts, que tro-
bin activitats amenes que els facin gaudir, que vinguin 
sols o en família però que se sentin com a casa.

La de Constantí és una Fira que permet donar a conèixer 
la nostra vila i promoure els seus comerços i empreses, 
que ens obre al món donant un missatge de proximitat 
i de confiança. Els nostres botiguers i les empreses que 
tenen seu a Constantí són un clar exemple de la capacitat 
de desenvolupament i consolidació que porta a garantir 
el creixement fruit de l’experiència i permet seguir enda-
vant.

La nostra Fira també va endavant, avança any rere any i 
ja portem vint i quatre edicions. Des d’aquí, el meu agra-
ïment a tothom que s’hi ha implicat participant-hi acti-

vament o que ho ha fet possible amb el seu treball des 
d’altres vessants. L’equip humà que vetllem perquè la gent 
gaudeixi aquests tres dies us desitgem molt bona Fira!

Dolors Fortuny Golorons
1era Tinent d’alcalde i 
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Rafael, al començament, ara fa 24 anys, la de 
Constantí no era pas una Fira, oi?

Exacte, en els seus inicis era una mostra i no 
una Fira. Es va començar en aquest format pre-
cisament per provar com anava i veure si funci-
onava l’esdeveniment. I com va anar bastant bé i 
hi havia un grup de comerciants que hi estaven 
interessats, es va tirar endavant. 
Al segon any, ja s’adopta el format de Fira i assu-
meixes la direcció. Com va ser això?

En el meu cas, va coincidir que l’alcalde d’aque-
lla època, Josep Bergadà, volia tenir un director 
de la Fira que no fos un regidor, necessitava una 
persona que fes d’enllaç entre l’ajuntament i els 
comerciants, que exercís de pont de comunicació 
entre ambdues parts. 

Recordo que en aquells anys, els comerciants 
deien “que ens donin 5 milions de pessetes i no-
saltres ja ho farem” però clar, com és lògic, l’ajun-
tament hi tenia alguna cosa a dir en la gestió 
d’aquells diners que havia de destinar a la Fira. I 
per aquest motiu es va decidir posar a un director 
i se’m va proposar. La meva postura va ser sem-
pre neutra per aconseguir precisament una relació 
fluida entre les dues parts, per posar pau que no 
sempre és fàcil.

L’alcalde em va dir que ja que ho havia passat 
pel Ple Municipal i que tots els grups polítics es-
taven d’acord amb el nomenament. I em va deixar 
clar que era una feina de voluntariat i que no es 
cobrava res. 
Tenint en compte que posar en marxa un esde-
veniment d’aquestes característiques, per la seva 
dimensió i perquè és del tot nou, no és fàcil, què 
en recordes dels inicis de la Fira de Constantí i 
les primeres edicions?

Com ho fèiem a la Plaça de les Escoles Velles i 
al mes de novembre, l’any que no plovia feia vent 
i quan no feia vent, feia fred. Vam començar de 
zero fent una assegurança perquè no en teníem, 
portant unes casetes que llogàvem a l’empresa 
Pompeyo Ormo i implicant a tothom de l’ajunta-
ment perquè allí treballaven els tècnics, la gent de 
la brigada, els electricistes i moltes altres persones. 

Els primers anys havia una trentena d’exposi-
tors i, des de la Plaça de les Escoles Velles, vam ti-
rar cap amunt, en direcció al carrer Major per ubi-
car-los a tots. Va créixer perquè, tot i que el primer 

any no va ser molt gran, al segon vam decidir fer 
una desfilada a la nit amb nens i nenes del mateix 
poble i la col·laboració dels comerços de roba o 
de l’òptica, contractant una empresa que ens duia 
el so i la música, i va funcionar bastant bé. També 
sortejàvem un cap de setmana a Mallorca entre els 
assistents, buscàvem elements d’atracció i penso 
que aquest incentius, com el viatge i la desfilada, 
ho van ser. 

En aquella època, cada dos anys fèiem la Mos-
tra de l’Avellana —a Constantí tenim l’avellana gi-
ronella que és oriünda del nostre municipi — i fè-
iem un concurs que guanyava qui feia més lliures. 
Passats els primers anys, durs per cert, com va 
evolucionar la Fira de Constantí?

Com feia sempre fred, hi havia gent que volia 
canviar la celebració de dates però ens era impossi-
ble perquè el calendari de festes de la Generalitat era 
ple i no hi havia dates a altres mesos de l’any. Quan 
vam començar a fer la Fira, tot el calendari estava 
ocupat i només quedava lliure el tram dels darrers 
mesos de l’any. En tot cas, es feien operacions co-
mercials igualment perquè les empreses venien els 
seus productes. Posteriorment ja es va canviar i es 
va començar a fer al mes de maig. I durant uns anys 
es va canviar d’ubicació, aprofitant la construcció 
del poliesportiu que és on es va traslladar. 

Coincidint amb el trasllat, es va nomenar a 
Gabriel Mas com a gerent qui va estar uns anys 
ocupant el càrrec mentre jo seguia sent el director. 
Recordo la bona feina feta i el seu tracte sempre 
agradable. Ell era el responsable del Consorci que 
s’ha creat feia poc entre els ajuntaments d’Alcover, 
Constantí i La Selva del Camp. Van ser anys en 
que es va intentar potenciar molt més la Fira. 

Recordo que inicialment hi havia més sectors 
representats que no pas ara. A la pista dura del po-
liesportiu hi havia un concessionari de cotxes i del 
John Deere que omplia pràcticament l’espai i que 
sempre venia algun vehicle o algun tractor. 
imagino que en tants anys al capdavant de la 
Fira, tindràs a la memòria desenes de moments 
curiosos, divertits o no tant agradables. Expli-
ca’ns alguna anècdota.

La que més recordo és un any que vam fer la 
desfilada a la part de darrera de les Escoles Velles 
i de sobte, no sé el perquè, se’n va anar la llum per 
culpa del vent i ens vam quedar tots a les fosques. 
L’alcalde em va venir a buscar i va fer que el seguís. 
Ens vam tancar a l’interior de les escoles, en una 
de les classes, i des d’allí vam trucar a l’electricista 
i al cap de la brigada. Jo, que estava preocupat, li 
vaig comentar que hauríem de sortir a fora i donar 
explicacions al públic però ell em va dir que no. 
Al cap de pocs minuts va tornar la llum i llavors 
l’alcalde em va dir: ara aprendràs alguna cosa d’un 
polític.

Vam sortir al carrer i la gent ens va rebre amb 
aplaudiments perquè havia tornat la llum i el pro-
blema estava solucionat. I l’alcalde em va dir: si 
haguéssim anat abans ens haguessin xiulats i ara 
és tot el contrari.
Actualment no ets el director de la Fira però 
mantens el rol de ser el fotògraf oficial d’aquest 
esdeveniment i, per tant, el veus i el vius cada 
any. des d’aquest prisma, en quin moment creus 
que està la Fira? Com la veus ara mateix?

Crec que està en un moment de transició, que 
busca el seu espai perquè com a Fira Multisecto-
rial no té el mateix sentit que tenia fa uns anys. 
Tingues en compte que el comerç minorista pràc-
ticament ha desaparegut al nostre municipi i que 
els qui queden són empreses de servei. Per tant, 
penso que s’haurà de fer una transició, que em 
consta que la volen fer i estan pesant en com fer-
la, per anar a la recerca d’un nou format com s’ha 
fet a altres indrets com la Selva del Camp o Al-
cover. A l’ajuntament saben que cal fer un canvi 
gran, en són conscients. Cada Fira ha de buscar 
una especialització o un fil conductor que acabi 
sent l’element d’atracció del públic. Aquí a Cons-
tantí, pel que sé i em diuen, s’està buscant aquesta 
reorientació. 

En edicions recents es van fer noves iniciatives 
que costa consolidar. L’equip actual del govern li 
està donant el gir necessari per tal d’actualitzar-la 
als nostres dies. 

entrevista a Rafael Solé Roig - fotògraf i director de la fira (1993-2007)

“En els inicis era una mostra, no una fira”
La Fira de Constantí celebrarà el seu 25è aniversari el proper any i, com a trobada fixa en el calendari de festes i fires catalanes, té a la 
seva esquena un reguitzell de records i d’imatges. El Rafael Solé és, des dels inicis d’aquest esdeveniment, el fotògraf oficial, l’ull que ha 
captat tots els moments. Ha fet més de 5.000 fotos de totes les edicions d’una Fira de la qual, a més, n’ha estat el director durant dotze anys. 

Imatge de la Plaça de les Escoles Velles a la Fira de 1994. Foto: Rafael Solé
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Jordi, com van ser els vostres inicis i els primers 
anys? Com es veuen ara, fent una mirada enrere?

Buscàvem crear un oficina que pogués dur tot 
tipus d’espectacles i projectes pel que fa a la cul-
tura, i l’espectacle en concret, i centrant-nos en 
determinades músiques i altres arts escèniques 
que aleshores potser no arribaven amb facilitat 
fora de Barcelona. Igualment vam iniciar de se-
guit la gestió  i produccions tècniques i artísti-
ques de concerts, cicles , festivals, campanyes te-
atrals, esdeveniments.... 

Amb els anys heu anat creixent i la vostra 
presència s’ha estès a l’estat espanyol i a l’Amè-
rica del sud. Ha estat difícil obrir mercat a 
tants punts?

Això d’obrir mercat és molt relatiu i es conver-
teix en una tasca de reinvenció diària tant aquí 
com a fora. Però sí, des de Valls de seguida vam 
decidir anar a uns quants festivals i fires interna-
cionals on observàvem i apreníem per on anaven 
les coses fora de casa i des d’on vam començar 
a gestionar grups d’arreu del món per a festivals 
que programàvem i/o que dúiem en gira. Col·la-
borar amb tantes bandes i poder tenir una assi-
duïtat de contacte amb artistes i programadors 
d’arreu engresca força i amb Sud-Amèrica, i en 
especial Brasil, les relacions han estat intenses i 
gratificants. Sobretot però treballem a Catalunya 
i poc a la resta de l’estat. 
Us plantegeu créixer més en algun indret con-
cret o provar mercats que encara nou heu tocat?

Els últims anys —traient idees també de fora—
hem potenciat la incidència de Batall en accions 
en l’àmbit territorial més directe. Hem posat la 
nostra experiència —estudi, assessorament, ma-
nagement, gestió i producció— al servei de di-
ferents tipus d’entitats i institucions. I estem en-
cantats de poder col·laborar ara amb la Fira de 
Constantí, una oportunitat que agraïm i a la que 
ens agradaria respondre adequadament a partir 
del respecte per la voluntat i orientació que do-
nen els organitzadors de la Fira i la participació i 
les ganes de fer poble dels seus ciutadans
Batall porta tot tipus d’espectacles arreu del ter-
ritori. On treballeu més, on hi ha més vocació 
cultural? 

Sovint ens enganyem. A Catalunya el que ve-
iem és que hi ha situacions diferents a l’hora de 

programar. En general, i si partim de Barcelona 
i avancem en cercles concèntrics, veurem que 
llevat d’algunes zones de Girona, a mida que ens 
allunyem de la capital és més complicat progra-
mar música no estricament per ballar i diver-
tir-se, per exemple, o teatre especialitzat i dansa.

Sort d’aquelles entitats municipals i agitadors 
culturals que arrisquen. Són els que fan mans i 
mànigues perquè es pugui escoltar música de di-
ferents estils amb més o menys assiduïtat. També 
pel  que fa al teatre i, en menor mesura, pel que 
fa a la dansa. 
Fer cultura en aquest país és difícil? Quins avan-
tatges té i quines traves et trobes pel camí?

La cultura a cada època és la que és i el consum 
cultural té ara mateix, i en general, una valoració 
popular més propera al concepte de distracció i 
divertiment que no pas d’enriquiment personal a 
nivell cultural. És per això que sovint, per posar 
dos exemples, sigui quin sigui el preu d’un espec-
tacle la resposta automàtica és dir que és car, i no 
es valoren de la mateixa manera propostes que 
no són mediàtiques simplement perquè no ens 
sonen. Hi ha molts factors que determinen la res-
posta del públic a les propostes culturals, i neces-
sitaríem un llarga exposició per a il·lustrar-ho.
A Constantí fa temps que hi col·laboreu, que hi 
aporteu els vostres espectacles. Quines propos-
tes culturals heu preparat enguany per la Fira de 
Constantí?

Tenim la sort de poder treballar a molts pobles 
de l’àmbit més directe. En aquest any de transició 
de la fira se’ns ha convidat a suggerir activitats 
lògicament per a tots els públics. La proposta s’ha 
d’afegir a tot allò bo que ja s’hi fa i ha de ser-
vir per orientar-nos per a plantejaments futurs, 
sempre atenent l’orientació i lideratge de l’equip 
organitzatiu de la Fira
Què en pots destacar, breument, de les compa-
nyies que arribaran a Constantí aquests dies?

Entre les diferents propostes que complemen-
taran l’activitat habitual de la Fira hi trobarem 
l’originalitat dels The Nets al carrer, l’art mural 
del Toni Ortiz, Malas Compañias que és l’últim 
espectacle acrobàtic de la companyia basca Txa-
tarra, i els autos ecològics dels Ecoxoc. D’altra 
banda la música amb la rumba de la formació 
que encapçala Bali Cejas, ens acompanyarà el 
migdia del dissabte

Cal dir, també, que potser en alguns actes 
d’aquests dies podrien aparèixer alguns perso-
natges xocants que arriben al poble per partici-
par a la Fira, però això ja us ho trobareu.
Per acabar, el proper any serà la Fira de Cons-
tantí la que celebrarà els seus 25 anys. Caldrà fer 
propostes especials per una edició especial?

Falta un any i entenem que els organitzadors 
amb bon criteri enceten un camí que va en la di-
recció de definir un millor posicionament de la 
Fira al mapa de les que se celebren a Catalunya. 
Crear marca i donar visibilitat al poble mitjan-
çant la Fira, però partint de la base que és sobre-
tot el poble de Constantí qui l’ha de viure i a qui 
va dirigida. 

entrevista a Jordi freixes – Gerent de Batall Produccions

“Fem activitats per a tots els públics”
Batall Produccions va nàixer a Valls fa més de 25 anys —la celebració del quart de segle va ser l’any passat— i és un punt referencial de 
la gestió cultural al camp de Tarragona i arreu de Catalunya. Enguany, l’empresa vallenca és la responsable de la programació dels espec-
tacles de la Fira de Constantí. Amb el seu gerent, Jordi Freixes, conversem d’aquells primers anys i del moment actual. 

De dalt a baix: Bali Cejas, Ecoxoc, The Nets, 
Txatarra i el mural de Toni Ortiz
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del 5 al 8 de maig

DIJOUS 5 DE MAIG

20.30 h. Sala de Plens de l’Ajuntament. Presentació de l’opuscle: “El petit 
comerç de Constantí. Som vint de més de vint anys” (fotògrafa Isabel Soriano). 

DIVENDRES 6 DE MAIG 

17.30 h. Espectacle d’Animació infantil amb el grup Kids Party Show i 
posterior xocolatada. A la Plaça de la Generalitat.

18.30 h. Recepció de les autoritats a l’Ajuntament de Constantí. Seguida-
ment, al recinte firal comptarem amb l’acompanyament musical de la Banda 
de l´Escola Municipal de Música i de l’andròmina del grup teatral The Nets.

19 h. Inauguració de la 24 a Fira Multisectorial de Constantí 2016 
a càrrec del Sr. Josep Francesc Font, director del Complex Industrial Repsol a 
Tarragona.

20 h. Actuació de la Cercavila Ball Rodó El Casino amb els balls de: Pa-
tatuf, bastons i cavallets.

20.30 h. Aperitiu per a totes les persones assistents.

21 h. 1a Mostra de Pirotècnia Popular a càrrec de les pirotècnies 
Tomàs de Benicarló i Ars Pirotècnia de la Roca del Vallès. A la Plaça Montse-
rrat Roig. Organitza: Associació d’Amics de la Colla C.O.C.A.

DISSABTE 7 DE MAIG

10.30 h. Taller sessió de Tai Chi Chuen a càrrec de Somsoc. Activitat per a 
majors de 14 anys. (S´aconsella portar roba còmoda).

De 11 a 14 h. Dibuixa al Mural gegant de l´artista internacional Toni Ortiz.

11.30 h. Mini-tallers de robòtica lego a càrrec del Taller Coworking.

12.30 h. Taller d’amanides saludables d´estiu per la Fundació en Xarxa.

17 h. Exhibició de dansa a càrrec de l´Associació Dance Power.

17.30 h. Exhibició de breakdance a càrrec de l´Associacio Breakers de 
Constanti-Breakdance.

18 h. Circ i teatre de carrer amb Malas Compañías del País Basc.

19.30 h. Desfilada benèfica en favor de Càritas.

22 h. 1a Mostra de Pirotècnia Popular a càrrec de Pirotècnia Catalana 
de Vimbodí. A la Plaça Montserrat Roig. Organitza: La Colla C.O.C.A.

DIUMENGE 8 DE MAIG

De 8 a 8.30 h. Inscripcions i sortida de la 2a Sortida de Vehicles Clàs-
sics organitzada per l’Associació Moto Clàssic Constantí.

De 10 a 13 h. Ecoxocs (vehicles de xoc ecològics) al carrer Francolí.

10.30 h. Tradicional Trobada de Puntaires. Recepció de l’alcalde i segui-
dament ens oferiran una demostració de l’art del boixet. Al carrer Major.

11 h. Exhibició de Karate per part de Kushin-Kai de Constantí.

12 h. Exhibició de flamenc amb el grup Azabache.

12. 45 h. Cloenda de la Trobada de Puntaires. 

13.30 h. Concert rumbero amb l’actuació del grup Bali Cejas.

13.30 h. Arribada a la Fira i Exposició de vehicles clàssics per Associació 
Moto Clàssic Constantí. Al carrer Major. Vermut i detalls per als participants.

18 h. A l’estand del Moto Club Constantí. Xocolata calenta i coca per a 
tots els assistents.

18 h. Balls Tradicionals a càrrec de l´Esbart Dansaire Constantí el Casino 

19 h. Concursos i Sortejos varis: Entrega de premis del 1er Concurs de 
pastissos organitzat per l’AMPA Institut de Constantí / Sorteig de 3 vals de 
compra per valor de 100 € per cortesia de la Unió de Botiguers de Cons-
tantí / Sorteig d’una nit per a dues persones a Ca la Queroleta per 
cortesia del Club Gimnàstica Estètica de Constantí / Sorteig d’un Spray 
Ultrapropulsor per cortesia de I+Aromas, i moltes més sorpreses.

19.30 h. Entrega de diplomes a totes les entitats i empreses per part de 
les autoritats.

20 h. Correfoc infantil amb els Diablons de Constantí i els Diables 
infantils de la Selva. Al c. Major. Organitza: Amics de la Colla C.O.C.A. 

***Durant tot el cap de setmana:

A l’estand de l’Ajuntament es realitzaran jocs i activitats infantils.

A l’estand de Repsol s’organitzarà el Taller: “Centcelles, un còmic en mosaic”. 
Realització d’un mosaic a partir de diferents models de sanefes i detalls 
del mosaic de Centcelles amb gomets i goma eva.

A l’estand de l’AMPA Institut Constantí es realitzaran tallers, concurs de 
pastissos, i sortejos per a recaptar fons per al viatge de final de curs.

A l’estand de l’AMPA Escola Mossèn Ramon Bergadà es realitzaran tallers 
de manualitats adreçats a nens i nenes de 4 a 12 anys.

A l’estand del Club Gimnàstica Estètica Constantí, tallers de maquillatge i 
sorteig d’una nit per a dues persones a Ca la Queroleta.

A l’estand de Silva Editorial es realitzarà un taller de dibuix i escriptura i 
s’obsequiarà amb llibres a tots els participants.

Al parc del recinte firal, hi haurà parades d’artesania, animació, alimenta-
ció, bijuteria.

Al carrer Vidal i Barraquer hi haurà atraccions per als més petits.

*Els establiments de restauració de la Fira romandran oberts al migdia i du-
rant els vespres de divendres i dissabte fins a les 00 h.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Dissabte 7 de maig

Des de les 9.15 h. Al Pavelló Poliesportiu. Fase Territorial Camp de Tar-
ragona de Futbol Sala en categories Cadet i Juvenil.

A les 17 h. Al Pavelló Poliesportiu. Festa de Primavera: Exhibició de 
Balls Line Dance.

Diumenge 8 de maig

Al Pavelló Poliesportiu. Durant tot el dia, 2a Convocatòria de les proves 
de Patinatge Artístic nivell C i A de la Federació catalana de Patinatge.

De 10 a 14 h. Exhibició del Club Esportiu Motociclisme Constantí a 
la plaça Montserrat Roig

PROGRAMA

Col·laboren:Organitza:

facebook.com/firadeconstanti/CONNECTA’T: www.constanti.cat

del 5 al 8 de maig

DIJOUS 5 DE MAIG

20.30 h. Sala de Plens de l’Ajuntament. Presentació de l’opuscle: “El petit 
comerç de Constantí. Som vint de més de vint anys” (fotògrafa Isabel Soriano). 

DIVENDRES 6 DE MAIG 

17.30 h. Espectacle d’Animació infantil amb el grup Kids Party Show i 
posterior xocolatada. A la Plaça de la Generalitat.

18.30 h. Recepció de les autoritats a l’Ajuntament de Constantí. Seguida-
ment, al recinte firal comptarem amb l’acompanyament musical de la Banda 
de l´Escola Municipal de Música i de l’andròmina del grup teatral The Nets.

19 h. Inauguració de la 24 a Fira Multisectorial de Constantí 2016 
i la 4a edició del Constantí Tapa a càrrec del Sr. Josep Francesc Font, 
director del Complex Industrial Repsol a Tarragona.

20 h. Actuació de la Cercavila Ball Rodó El Casino amb els balls de: Pa-
tatuf, bastons i cavallets.

20.30 h. Aperitiu per a totes les persones assistents.

21 h. 1a Mostra de Pirotècnia Popular a càrrec de les pirotècnies 
Tomàs de Benicarló i Ars Pirotècnia de la Roca del Vallès. A la Plaça Montse-
rrat Roig. Organitza: Associació d’Amics de la Colla C.O.C.A.

DISSABTE 7 DE MAIG

10.30 h. Taller sessió de Tai Chi Chuen a càrrec de Somsoc. Activitat per a 
majors de 14 anys. (S´aconsella portar roba còmoda).

De 11 a 14 h. Dibuixa al Mural gegant de l´artista internacional Toni Ortiz.

11.30 h. Mini-tallers de robòtica lego a càrrec del Taller Coworking.

12.30 h. Taller d’amanides saludables d´estiu per la Fundació en Xarxa.

17 h. Exhibició de dansa a càrrec de l´Associació Dance Power.

17.30 h. Exhibició de breakdance a càrrec de l´Associacio Breakers de 
Constanti-Breakdance.

18 h. Circ i teatre de carrer amb Malas Compañías del País Basc.

19.30 h. Desfilada benèfica en favor de Càritas.

22 h. 1a Mostra de Pirotècnia Popular a càrrec de Pirotècnia Catalana 
de Vimbodí. A la Plaça Montserrat Roig. Organitza: La Colla C.O.C.A.

DIUMENGE 8 DE MAIG

De 8 a 8.30 h. Inscripcions i sortida de la 2a Sortida de Vehicles Clàs-
sics organitzada per l’Associació Moto Clàssic Constantí.

De 10 a 13 h. Ecoxocs (vehicles de xoc ecològics) al carrer Francolí.

10.30 h. Tradicional Trobada de Puntaires. Recepció de l’alcalde i segui-
dament ens oferiran una demostració de l’art del boixet. Al carrer Major.

11 h. Exhibició de Karate per part de Kushin-Kai de Constantí.

12 h. Exhibició de flamenc amb el grup Azabache.

12. 45 h. Cloenda de la Trobada de Puntaires. 

13.30 h. Concert rumbero amb l’actuació del grup Bali Cejas.

13.30 h. Arribada a la Fira i Exposició de vehicles clàssics per Associació 
Moto Clàssic Constantí. Al carrer Major. Vermut i detalls per als participants.

18 h. A l’estand del Moto Club Constantí. Xocolata calenta i coca per a 
tots els assistents.

18 h. Balls Tradicionals a càrrec de l´Esbart Dansaire Constantí el Casino 

19 h. Concursos i Sortejos varis: 4a edició del Concurs Constantí Tapa 
2016 / Entrega de premis del 1er Concurs de pastissos organitzat per 
l’AMPA Institut de Constantí / Sorteig de 3 vals de compra per valor de 
100 € per cortesia de la Unió de Botiguers de Constantí / Sorteig d’una 
nit per a dues persones a Ca la Queroleta per cortesia del Club Gim-
nàstica Estètica de Constantí / Sorteig d’un Spray Ultrapropulsor per 
cortesia de I+Aromas, i moltes més sorpreses.

19.30 h. Entrega de diplomes a totes les entitats i empreses per part de 
les autoritats.

20 h. Correfoc infantil amb els Diablons de Constantí i els Diables 
infantils de la Selva. Al c. Major. Organitza: Amics de la Colla C.O.C.A. 

***Durant tot el cap de setmana:

A l’estand de l’Ajuntament es realitzaran jocs i activitats infantils.

A l’estand de Repsol s’organitzarà el Taller: “Centcelles, un còmic en mosaic”. 
Realització d’un mosaic a partir de diferents models de sanefes i detalls 
del mosaic de Centcelles amb gomets i goma eva.

A l’estand de l’AMPA Institut Constantí es realitzaran tallers, concurs de 
pastissos, i sortejos per a recaptar fons per al viatge de final de curs.

A l’estand de l’AMPA Escola Mossèn Ramon Bergadà es realitzaran tallers 
de manualitats adreçats a nens i nenes de 4 a 12 anys.

A l’estand del Club Gimnàstica Estètica Constantí, tallers de maquillatge i 
sorteig d’una nit per a dues persones a Ca la Queroleta.

A l’estand de Silva Editorial es realitzarà un taller de dibuix i escriptura i 
s’obsequiarà amb llibres a tots els participants.

A l’Avinguda Onze de Setembre hi haurà parades d’artesania, animació, 
alimentació, bijuteria.

Al carrer Vidal i Barraquer hi haurà atraccions per als més petits.

*Els establiments participants al CONSTANTÍ TAPA romandran oberts al 
migdia i durant els vespres de divendres i dissabte fins a les 00 h.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Dissabte 7 de maig

Des de les 9.15 h. Al Pavelló Poliesportiu. Fase Territorial Camp de Tar-
ragona de Futbol Sala en categories Cadet i Juvenil.

A les 17 h. Al Pavelló Poliesportiu. Festa de Primavera: Exhibició de 
Balls Line Dance.

Diumenge 8 de maig

Al Pavelló Poliesportiu. Durant tot el dia, 2a Convocatòria de les proves 
de Patinatge Artístic nivell C i A de la Federació catalana de Patinatge.

PROGRAMA
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Responsabilidad – Sostenibilidad – Innovación  
Líderes en la aportación de soluciones sostenibles al sector de la salud 

Gestión de residuos 

Fabricación de contenedores 

Centrales de esterilización 

Protección radiológica / Dosimetría 

Servicios asociados 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede central 
Polígono Industrial Finanzauto 

Calle Río Ebro s/n 
28500 Arganda del Rey 

91 876 06 70       91 876 06 71 
www.srclconsenur.es 

Planta Constantí 
Avda. Les Puntes  

cruce C/Francia s/n  
 43120 Constantí (Tarragona) 

      977 52 45 82      977 52 29 42 
www.srclconsenur.es


