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L’Ajuntament de Falset vol agraïr a totes les persones i entitats 
que fan possible aquestes festes.
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Bones festes i quatre reflexions

La Festa Major és un moment de celebració, retrobament i trencament amb 
el dia a dia. És l’època en què ens permetem fer coses que la resta de l’any 
ens semblen estranyes, desmesurades o fora de lloc. Així que, per damunt de 
totes les coses, aprofitem les festes per ser feliços, reunir-nos amb la família i 
els amics i arreplegar l’empenta espiritual que ens ha de guiar la resta de l’any.
No obstant això, com alcalde, a mi també em toca fer aquesta salutació i, en 
conseqüència, fer quatre petites reflexions. No us vull cansar. 
En primer lloc, vull constatar que acaba de fer un any que som al govern 
municipal i que des de l’Ajuntament estem treballant amb força i entusiasme, 
conscients de les responsabilitats que vam assumir i de la confiança que teniu 
dipositada en nosaltres. La nostra dedicació és quotidiana, immersos en 
millorar la qualitat de vida a Falset en el dia a dia. És precisament en aquest 
punt que vull agrair la col·laboració a tots aquells ciutadans que comprenen 
que el poble és cosa de tots, i que participen cada dia en el sosteniment 
d’un poble dinàmic i d’una societat local més cívica. És important que tots els 
ciutadans remem en la mateixa direcció cada dia en les petites coses i que 
tinguem clar que tots podem aportar el nostre granet d’arena al benestar 
col·lectiu. Els petits canvis també són poderosos, deien a la televisió fa pocs 
anys.
En segon lloc, deixeu-me que constati que són temps difícils per a la gestió 
municipal i que massa vegades les administracions superiors miren cap a una 
altra banda en el moment que els demanes que et facin costat en projectes 
de més entitat o que són estratègics per al municipi. Però no defallirem, ja 
ens coneixeu. Com a poble, i més enllà del dia a dia, tenim necessitats a mig 
i llarg termini que hem de perseguir i que no podem descuidar, malgrat que 
les circumstàncies generals ens vulguin fer creure que ara és el moment de 
desistir i renunciar. El futur continua existint, i és la nostra obligació que hi 
treballem perquè s’assembli tant com sigui possible a les nostres expectatives. 
És natural.
Només em quedar desitjar-vos que tingueu una bona Festa Major, tot confiant 
que us agradi el programa que hem cuinat els últims mesos amb il·lusió. Perquè 
tingueu clar que, tot i que la pujada sigui costeruda, des de l’Ajuntament 
seguirem arremangant-nos cada dia en benefici del nostre Falset estimat. A 
entusiasme no ens guanya ningú. 

Jaume Domènech, Alcalde de Falset



Les nostres tradicions

En bona part, som qui som pel que hem heretat. Allò que ens defineix com 
a poble i ens diferencia d’altres té molt a veure amb les nostres tradicions i la 
manera de viure-les. Perdre les tradicions és perdre la identitat, i això no ens 
ho podem permetre.
Ara fa un any, a Falset es recuperaven de nou les Danses, una tradició que 
temíem pogués caure en l’oblit després que durant cert temps es deixés de 
celebrar. No es tracta de jutjar-ne els motius, no té cap sentit. Es tracta de 
recuperar una part del que és nostre i si cal, com així es va entendre, de revifar 
les Danses atorgant-los-hi un valor diferencial. 
De la mateixa manera que no s’entén perdre una tradició, tampoc s’entén que 
aquesta no pugui ser reinterpretada acord als temps i als moments, com així 
ha estat.
De fet, les tradicions no només evolucionen, sinó que, un dia o altre, també 
neixen. A Falset d’un temps ençà, a una de les tradicions més arrelades i 
boniques que tenim la sort de gaudir, el Correfoc, li dóna continuïtat una 
nova festa que, qui sap, potser acabarà esdevenint tradició, el CorreMulassa. 
No s’ha inventat res de nou, és cert. Però també és cert que aquesta nova 
festa comença a ser nostra quan s’hi incorpora un element que ens és propi 
i compta amb l’entusiasme d’una colla de gent de Falset que vol fer partícip 
tothom de la celebració.
Deia al principi que, en bona part, les tradicions diuen molt de nosaltres. 
Com vivim l’Encamisada, l’Espígol, el Ball de coques, la Batalla de flors, Sant 
Blai, les cercaviles i la resta de festes ens defineix com a poble. Però també 
parla molt bé de Falset i la seva gent –i d’aquí els dos exemples en què em 
centrava– la voluntat de mantenir ben viu el llegat cultural que hem heretat i les 
ganes de seguir aportant elements que contribueixin a refermar el sentiment 
de pertinença a la nostra comunitat.
Feta aquesta petita reflexió, us animo a guarnir els balcons amb banderes i 
domassos, a sortir al carrer i participar de totes les activitats, a gaudir de les 
nostres tradicions i d’uns dies que des de fa tants i tants anys són motiu de 
celebració al nostre poble.
Visca Falset i visca la Festa Major!

Joan Coll, regidor de Festes
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Trilogia de festes religioses

A redós del castell de Falset s’hi va construir la primitiva església. El 19 
d’octubre de 1365 era consagrada, sota el patronatge de Santa Maria, i d’això 
en fa 650 anys. El nou temple parroquial de final de S. XVIII llueix la imatge 
de la patrona: Santa Maria Assumpta, obra de l’escultor Josep M. de Vera, 
religiós caputxí. 
Tot l’any, sota la vostra protecció ens refugiem, Santa Mare de Déu. La millor 
intercessora davant son fill Jesús: per Maria a Jesús. Havent-la tinguda per 
primera cristiana, la primera creient en Crist, la seva perfecta deixebla, la millor 
model de pregària, la que va entendre la seva vida com un servei als altres.
Festa patronal de l’Any de la Misericòrdia. Maria ha conegut la profunditat del 
misteri de Déu fet home. Tot en la seva vida va ser plasmat per la presència 
de la misericòrdia feta car. A ella li resem i cantem la Salve Regina: Mare 
de misericòrdia... eixos ulls vostres tan misericordiosos. Temps per a revifar i 
reviure les obres de misericòrdia.
La vila de Falset, en la seva Festa Major, té prou ocasions per mostrar que és 
misericordiosa amb els seus veïns i amb els forasters. Compartir les taules del 
menjar i beure, tots amb el vestit de Festa Major; grans i petits, de convivència  
pacient, on ensenyar, donar consell, corregir i perdonar ens sigui mutu els uns 
als altres. Dies d’alegria, al acotat dels malalts i de pregària per aquells que 
ens han deixat al llarg de l’any.
I de la festa d’agost a la de setembre: Santa Càndia, copatrona de la parròquia, 
on son venerades les seves relíquies. Que Déu ens ajudi pels mèrits d’aquesta 
verge i màrtir, que ens il·lumini amb l’exemple de la seva castedat i de la seva 
fortalesa.
Havent celebrat a final de mes d’agost la Diada a Sant Gregori. Seguim 
la tradició dels avantpassats que van aixecar l’ermita dins la balma de la 
muntanya roja. Dia d’aplec festiu, de benedicció dels camps i conreus; tot 
l’any el Gegant hi resta present.

Trilogia de festes, com canten els seus Goigs:

Honor del poble i Ciutadella,
Santa Maria de Falset.
Santa Càndia gloriosa,
sigueu la nostra advocada.
Feu humil la nostra vida
amb dolçors de caritat.

Josep-Maria Alegret Bellmunt, Rector 
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carrer sant marcel            falset

Tel. 977 83 04 38
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AUTOAGRÍCOLA
PRIORAT, S.L.

taller mecànic,
automoció i agrícola

& 977 830 470
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construccions@hotmail.com
Tel. 977 831 226 · Mòbil 620 019 997

C/ Les Torres, 6 · 43730 FALSET

JAUME 
ANDREU 
ABELLA, 

S.L.

Construccions

Pç
a. L

a Q
ua

rte
ra,

 27
  Te

l. i 
Fax

 97
7 8

3 0
9 0

6 -
 FA

LSE
T



11DEL 12 AL 16 D’AGOST DE 2016

Joan coll
construcció · ferreteria · ceràmiques · cuines · fontaneria · serveis de tractors i retroexcavadores

Avda. Priorat, 3 Falset · Tel. 977 830 895 · materialscoll@gmail.com
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ACTES PREVIS
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Divendres 29 
de juliol
Exposició de Pintures
Del 29 de juliol al 21 d’agost de 
2016 (de dilluns a dissabte de 19 a 
21:30 h. Diumenge de 12 a 14 h).
Inauguració, el 29 de juliol a les 20h.
Sala Absis del Castell de Falset.
Exposició de pintures de Jordi Ca-
pafons, Amat Pellejà i Adrià Vernet.

Dilluns 1 
d’agost
Humor amarillo
De les 18 a les 21 h.
Piscina municipal.
Si vas riure a més no poder amb les pro-
ves esbojarrades que els japonesos fe-
ien al mític programa “Humor Amarillo”, 
no et perdis l’eliminador i les esferes 
inflables i el futbol bombolla! Vine i pro-
va les teves habilitats!
Entrada gratuïta. 
Per a totes les edats a partir de 12 anys.

Dimarts 2 
d’agost
Presentació del llibre Relats d’un uni-
vers sorprenent i Taller d’astronomia
A les 19h.
Biblioteca Salvador Estrem i Fa.
Làser Tag
De les 21 a les 00 h.
Plaça del Castell.
Dos equips i un objectiu: aconseguir 
mantenir-se viu! No et deixis eliminar 
pel teu contrincant en aquest joc amb 
infrarojos, similar al paintball.
Entrada gratuïta. 
Per a totes les edats a partir de 12 anys.
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Dissabte 6 d’agost
Els Encants de Falset
De les 10 a les 14 h.
Plaça de la Quartera.
Segona edició d’aquest Mercat al carrer 
organitzat per l’Associació de Dones de 
Falset i el SIAD del Consell Comarcal del 
Priorat.

Aquí te Pillo Aquí Vermutillo
A les 12:30 h.
Celler Cooperatiu de Falset.
Vermut amb sessió de música a càrrec d’In-
nercut.
Entrada gratuïta.

VII Torneig Ètim
De les 17:15 a 21:00 h
Camp Municipal Domènech Aragonés.
Amb els equis de Batea, Amposta, Valls i 
Falset Esportiu.

Les Danses
A les 18:30 h.
Plaça de la Quartera.
Les Danses d’enguany s’iniciaran amb l’es-
pectacle de sardanes Trencats i Seguits. A 
continuació, s’iniciarà la tradicional cercavi-
la de les Danses.

Dimecres 3 
d’agost
Taller de Salsa
A les 20 h. Plaça de la Quartera.
Mou l’esquelet i deixa’t portar pel ritme 
dels sons vinguts des de Cuba! 
Gratuït.

Dijous 4 d’agost
Iceberg aquàtic
De les 17 a les 20 h.
Piscina municipal.
Escala l’iceberg que hi haurà instal·lat a 
la piscina gran amb la seguretat que, si 
caus, ho faràs dins l’aigua!
Gratuït per aquells/es que tenen el car-
net. El cost de l’entrada a la piscina per 
aquells/es qui no disposen de carnet.

Divendres 5 
d’agost
Cloenda dels cursos de natació.
Divendres 5 d’agost. A les 18.00 h.
Demostració de natació i lliurament de 
medalles i diplomes.

Zumba!
A les 20 h. Plaça de la Quartera.
Posa en marxa el teu cor i en forma el teu 
cos durant la classe de zumba que organitza 
i ens ofereix el Centre Holístic Ganesha!
Gratuït

Les Danses
Un any més Falset es vestirà de gala i de blanc per 
celebrar la tradicional festa de les Danses. Si mirem 
uns anys enrere, recordarem les Danses i el toc d’ele-
gància i joventut representat per les parelles desfilant.
Com a representació d’aquesta joventut falsetana, 
les Danses seran repartides per tots els membres de 
la quinta d’enguany, nois i noies, ells vestits de gala 
i elles de blanc. Als dansaires els acompanyaran en 
comitiva les tres parelles de pubilles i hereus del 2015 
i les autoritats del poble. Al so de les peces de música 
interpretades per la Banda Vila de Falset, tots plegats 
recorreran els carrers per fer entrega de les coques i 
els domassos.
La cercavila de les Danses s’iniciarà en acabar l’espec-
tacle Trencats i Seguits, que interpretarà la Colla Sar-
danista Continuïtat de Torroella de Montgrí. Aquest 
espectacle, que començarà a les 18:30 del dissabte 
dia 6, ha estat interpretat per la colla un centenar de 
vegades, entre aquestes, al Palau de la Música de Bar-
celona i al Teatre Nacional de Catalunya. Amb aquesta 
obra, descobreixen la Sardana, des dels seus orígens 
partint del contrapàs i fins acabar a les sardanes de 
punts lliures de competició. Tot això, vestits com cada 
època requereix i amb la música en directe de La Co-
bla Reus. 
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Festa Aquí te Pillo Aquí Temazo
A les 23:00 h.
Pista de la Piscina.
El cartell de l’Aquí te Pillo Aquí Te-
mazo l’integren enguany Maadra-
assoo, Funk D, Sem Thomasson i 
Plan B.
Preu anticipada: 7€ (venda a Vino-
vell i Lotus Priorat).
Preu taquilla: 10€.
A partir de 16 anys.

Diumenge 7 
d’agost
Trobada de Puntaires
Al matí.
Plaça de la Quartera.

El Vermut de La Mulassa
A les 13 h.
Plaça de la Quartera.
Presentació del nou dibuix que lluirà 
el vestit de la Mulassa durant el Cor-
reMulassa, dibuix de Josep Maria 
Ahumada.

XXXVIII Cursa Popular
A les 17 h. Inscripcions.
A les 19 h. Curses infantils.
A les 20 h. Sortida de la Cursa po-
pular.
Sortida de l’Avinguda Catalunya.
La Cursa Popular de Falset estrena 
en aquesta edició un nou recorregut 
urbà.
Preu: 1€

Dilluns 8 d’agost
Taller amb la Colla Gegantera i Pintada 
del mural de la Festa Major amb els 
Lúdics
A les 18 h.
La Font Vella.

Taller de Jotes amb La Clavellinera
A les 22 h.
Plaça de les Escoles.

Dimarts 9 
d’agost
Jocs gegants
De les 18 a les 21 h.
Plaça de la Quartera.
Atreveix-te amb aquesta col·lecció 
de 20 jocs gegants.
Gratuït

Els Culdolla, amb Jordina Biosca
A les 22 h.
Biblioteca Salvador Estrem i Fa.
Contes a la fresca amb Jordi Biosca, 
qui reviurà aquesta obra de Roald 
Dahl, un autor apassionant i dispo-
sat a fer riure i transgredir, del qual 
se celebra aquest 2016 el centenari 
del seu naixement.

El carrer del Cós
38 anys de la cursa popular de 
Falset són molts. Però sabies que 
molt abans ja es feien curses coin-
cidint amb les festes del poble? De 
fet, a Falset hi havia un carrer que 
anomenaven el carrer del “cós”,  
que és com es coneixen les curses 
a peu o a cavall que s’organitzaven 
per les festes per a diversió dels 
espectadors.
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Dimecres 10 
d’agost
12è Concurs d’aparadors
Del dimecres 10 al dimarts 16 d’agost
Per la Festa Major tot s’engalana, i els 
establiments no en són una excepció. 
Durant aquests dies, els aparadors llu-
eixen d’allò més, en un exercici de cre-
ativitat dels comerciants per sorprendre 
veïns i visitants. Quin serà l’aparador 
més ben guarnit? 
El dia 16, coincidint amb el fi de festa, 
ho sabrem. Fins llavors, pots fer una 
passejada per veure els aparadors dels 
comerços participants. 

Be Hoop a Hula
A les 19 h.
Plaça de la Quartera.
El Be Hoop a Hula és un taller per 
aprendre moviments bàsics de hula 
hoop. S’enllacen tot creant una coreo-
grafia i es mostren en forma d’especta-
cle.
Gratuït.

Pirama
A les 21:30 h.
Plaça del Castell.
Fa molt de temps, quan els ocells teni-
en dents, els gegants encara no eren 
muntanyes i els arbres cantaven, va 
haver-hi un hivern molt fred i nevat. Un 
dia, sota una flor, naixé una fada, i els 
seus pares, que eren Déus, li oferiren el 
poder del foc. 
Gratuït.

Nit d’astronomia
A les 22 h.
Castell de Falset.
Descobrim la Lluna, Saturn i els 
seus anells amb les explicacions de 
Joan A. Català Amigó, màster en 
astronomia i astrofísica i llicenciat en 
química quàntica per la Universitat de 
Barcelona. Deixeu-vos hipnotitzar per la 
màgia de l’Univers! 
Gratuït.

Dijous 11 d’agost
Correbars i Presentació de la Botifarra de 
La Mulassa
A les 19 h.
Pels bars del poble. Sortida de la Plaça 
de la Quartera.
La Botifarra de La Mulassa ha estat cre-
ada per Carnisseria Xarcuteria Llorens.

Taller de Pom Poms
A les 22 h.
Plaça de la Quartera.
Taller per a totes els públics organitzat 
per l’Associació de Dones La Quartera.
Els pom poms serviran per decorar la 
plaça de la Quartera com fa 100 anys.
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Us desitge
m unes Bones Festes

Amadeo Fa
lco Sastre i S

ara de l
a Paz Suarex

Propera Inauguració del Padel Club
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•	 pintura	decorativa

•	 papers	decoratius

•	 façanes

•	 impermeabilitzacions

•	 estucs	venecians

•	 pladur

•	 xorreig	industrial

•	 aïllament	(sate)
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Tel. 653 989 147

Miquel Barceló, 5
Tel. 977 83 11 67
43730 FALSET

Us desitgem Bona Festa Major
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www.restaurantquinoa.com
xeff-quinoa@hotmail.es

c/ miquel barceló, 29 - 43730 FALSET (Priorat)
T. 977 830 431 - M. 628 281 845

Divendres i dissabte
Sopars al carrer amb tapes
Dilluns 15 vine a sopar i els teus nens gaudiran
d’un castell inflable amb monitor
Imprescindible fer reserva

SERVEI
NOUS

Estampació tèxtil

Retolació VehiclesVinils de tot tipus

Cartells i rètols

info@agoctavi.com

www.agoctavi.com

977 830 208
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AUTO TALLER PELLEJÀ SL

 

Venda i reparació de vehicles i maquinària agrícola

 
 

 
C/ Míquel Barceló, S/N               Tel: 977 830 513 - 611 607 217 

43730 FALSET (Tarragona)         SERVEI GRUA 24h: 638 609 022 

autotallerpelleja@hotmail.com  

 



FESTA MAJOR
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Els balls tornen a l’Euterpe
aquellas seis horas que deslizáronse con 
harta rapidez y terminaron á eso de las 
tres de la madrugada siguiente”.
L’entitat, que diposava d’una secció 
dramàtica i una altra de recreativa, or-
ganitzava balls, representacions teatrals, 
concerts de música, conferències i altres 
activitats. Les referències als balls i fes-
tes que se celebraven a l’Euterpe són 
constants a la premsa de la segona mei-
tat del segle XIX i principi del XX. “En los 
jardines del Euterpe, que tiene á su car-
go la nombrada sociedad, se han dado 
bailes y dos funciones de teatro que 
tanto unos como otras estuvieron con-
curridísimos” (1899). “Por la noche, bai-
les y teatro en idénticos sitios que el día 
anterior, poniéndose en escena en los 
Jardines de Euterpe el drama de Federi-
co Soler (Pitarra) «Las joyas de la Roser» 
y la pieza «Ninot de mollas», finalizando 
el espectáculo con un baile en obsequio 
a la concurrencia” (1901). “Función tea-
tral en los jardines Euterpe, elevación de 
globos aerostáticos, disparo de un mag-
nífico castillo de fuegos artificiales y bai-
le de sociedad” (1903).
Les notícies en premsa evidencien que 
questa entitat va tenir un gran vigor 
en el tombant del segle XX, i més enllà 
de la seva desaparició com associació, 
l’espai que du el seu nom va seguir acol-
lint balls i espectacles i va estar obert a 
l’ús públic, d’una manera o d’una altra, 
fins al darrer terç del segle XX. 

El Cartell de la Festa Major
El cartell de Festes Majors d’enguany és obra del 
falsetà Oscar Sánchez, qui s’ha inspirat en el concepte 
dels llibres “pop-up”, que formen figures en 3D 
quan s’obren. La seva idea era plasmar una explosió 
de festa, una figura 3D en la qual hi tenen un paper 
principal la Colla de Diables, la Colla Gegantera, la 
Banda i la Mulassa. 
El cartell l’acaben completant petits detalls d’actes 
com l’Espígol, la tupinada, els balls de nit, el futbol... i 
elements gràfics com unes ulleres de sol, “com les que 
s’han de posar els joves per sobreviure al vermut del 
migdia”, diu Sánchez.
Tots aquests elements es disposen de manera creativa 
sota un paraigua d’estrelles d’una màgica nit d’estiu.

Euterpe és la musa de la música en la mi-
tologia de la Grècia clàssica. A final del 
segle XIX, fou habitual posar el seu nom 
a societats culturals i recreatives de caire 
ben diferent a tot Catalunya. Això expli-
ca que, encara avui dia i arreu del país, 
es conservi la memòria de llocs (ja siguin 
teatres, jardins, locals de reunió, cafès, 
etc) als quals se segueix anomenant com 
a Euterpe o “el Terpe”, en tant que van 
ser espais que estaven relacionats amb 
aquestes entitats. 
És el que passa a Falset. L’Euterpe va ser 
una societat, fundada a mitjans del segle 
XIX, que el 1865 va inaugurar els seus 
jardins on fer-hi activitats, situats justa-
ment on ara hi ha el principal parking del 
poble, al costat del camp de futbol vell. 
En sabem la data gràcies a una notícia 
del ‘Diari de Tarragona’, que ens ha fa-
cilitat l’associació Carrutxa de Reus. La 
informació (una carta al director) refereix 
el següent: “Pero lo notable, lo princi-
pal, lo bueno por decirlo así, de estas 
fiestas, lo ha sido sin duda las funciones 
dadas en un nuevo y delicioso jardín que 
desde este año tiene Falset, inaugurado 
ya por la última festividad del Corpus, y 
al que se ha puesto por titulo el nombre 
de la musa de los instrumentos de vien-
to: Euterpe. Veíanse allí reunidas en fran-
ca y alegre diversión numerosas familias 
forasteras, tanto de Tarragona como de 
Reus y hasta de Barcelona, entregán-
dose todos á los placeres del baile en 
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Divendres 12 
d’agost
Repic de campanes i enlairada de 
coets amb la Colla de Diables “Pere 
Botero”
A les 13 h.

Atraccions infantils
De la tarda del 12 fins al 16 d’agost.
Des del tomb del Pont fins l’encreua-
ment amb el carrer Josep Campàs.
Els dies 13 i 16 d’agost, Dia dels 
nens, amb preu especial d’1 euro a 
les atraccions.
La resta de dies preus normals.

La Radio en Directe
De 17 a 19 h. 
Plaça de la Quartera.
Emissió en directe del programa de 
La Xarxa La Tarda d’Estiu.

Pregó de la Festa Major, amb 
Xavier Graset
A les 18:30 h.
Teatre L’Artesana
Xavier Graset serà el pregoner de la 
Festa Major 2016 de Falset. El pregó, 
que comptarà amb la participació de 
les autoritats locals, els quintos 2015-
2016 i associacions, entre altres, 
és una crida a viure intensament la 
festa. L’objectiu és que els veïns de 
Falset i la gent que visita la població 
pugui gaudir del actes programats 
durant aquests dies. 

Cercavila
En acabar el Pregó.
Carrer Miquel Barceló.
Un cop finalitzi el pregó de la Festa 
Major sortirà la cercavila, en la qual hi 
prendran part els gegants, els nans, 
la mulassa, la somera, els diables i 
la Banda Vila de Falset. La cercavila 
finalitzarà a la Plaça de la Quartera, 
on tindrà lloc La Tupinada després 
del ball dels diversos elements de 
festa. Els Guardadors de la Tronada 
de Reus hi seran convidats per 
encendre La Tupinada.
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Concert de La Soul Machine i Teràpia de Shock
A les 23:59 h.
Envelat de l’Euterpe.
La Soul Machine és energia en estat pur, una 
energia que connecta i contagia el públic que 
busca en la música sentiment, emoció i ànima. La 
banda reivindica un gènere que segueix ben viu, i 
ho fa sent fidel a la potència i la calidesa pròpia de 
la música negra.
El seu darrer treball és “Terra Negra”, un treball en 
què han enregistrat temes propis en català, sense 
renunciar a l’estil que els ha dut fins on són ara. 
La Soul Machine també posa música enguany a la 
cançó de l’estiu de Catalunya Ràdio i TV3.
El concert de La Soul Machine a Falset és molt 
especial per a la banda. Suposa la presentació del 
seu darrer disc a casa, però sobretot és un concert 
on ho donaran tot per agrair a la gent de Falset i 
el Priorat el suport que han rebut des dels inicis.

El grup Teràpia de Shock acompanyarà a 
La Soul Machine en aquesta nit de bona 
música a Falset.
Preu anticipada: 10€.
Preu taquilla: 12€.

Discoteca Mòbil
En acabar els concerts i fins les 6 del matí.
Envelat de l’Euterpe.
Amb convidat sorpresa.

Dissabte 13 
d’agost
Concurs de dibuix. Dibuixem les Escoles. 
XII Premi Llibert Borràs
De les 10:30 a les 13 h.
Plaça de les Escoles.
L’organització posarà a disposició dels 
participants cadires, taulell i cartolina. Els 
participants hauran de portar-se els estris 
per dibuixar o pintar.
Categories del concurs: infantil, juvenil i 
adults.
Entrega de premis durant l’acte fi de 
festa.

Concert vermut amb la Banda Vila de 
Falset
De 13 a 15 h.
Jardí del Cafè Manyé (entrada per la Plaça 
de l’Artesana).
Concert vermut organitzat per l’Associació 
Musical Vila de Falset.

La Banda
A Falset hi ha hagut de sempre 
molta tradició de bandes i música. 
En molts escrits, ja al segle XIX, 
trobem referències a la partici-
pació de la banda en cercaviles. 
Però sabies que fa més de 100 
anys, la banda també feia “bo-
los” i participava en festes d’altres 
poblacions? Així ho recull La Van-
guardia, en un article del 1903 so-
bre les festes de Bellmunt:
«Seguían los trabajadores de la 
mina puestos en dos filas, a los 
acordes de la banda de Falset, 
y después la bandera de la mina 
llevada por los capataces de la 
misma.»
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Holi Colours Festival (La Festa dels 
Colors)
De 18 a 20:30 h.
Pista de la Piscina.
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. Es tracta d’un 
espectacle per gaudir al 100% de la 
música i l’explosió de colors.
Els pigments de color no contenen 
ingredients tòxics ni agressius en 
contacte amb la pell. Són 100% 
orgànics, de manera que no deixen 
residus ni perjudiquen el medi 
ambient.
Preu de la bossa de colors: 2€.
Entrada gratuïta.

Teatre: No Anem bé, amb Jordi L.P.
A les 19 h.
Teatre L’Artesana.
No Anem Bé!, és el títol de 
l’espectacle teatral de  Jordi L.P. 
en el qual analitza, amb una bona 
dosi d’humor, els fets més rellevants 
que envolten la nostra vida: des de 
les relacions amb la família fins als 
darrers esdeveniments polítics. Un 
exercici vital en què ens podrem 
veure identificats i que ens permetrà 
reflexionar tot passant un bona 
estona amb un clàssic de l’humor del 
nostre país.
Preu anticipada: 10€.
Preu taquilla: 12€.

Festa dels Països Catalans amb 
begudes de la terra i música
A les 19 h.
Casal Carrasclet (carrer Salvador Es-
trem i Fa, 14).
Acte organitzat pel Casal Carrasclet.
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Diumenge 14 d’agost
Bicicletada Popular
A les 11 h. Inscripcions.
A les 12 h. Bicicletada popular. 
Plaça de la Quartera.
El recorregut de la Bicicletada és familiar i a l’abast 
de tothom. 
Premis: al més jove, al més gran i a la família amb 
més participants. 

Concert vermut
De les 13 a les 15 h.
Jardí del Cafè Mañé (entrada per la Plaça de 
l’Artesana).
Amb Dj Manu, Marco DJ i DJ Chicharro.

Disco Pool. Discoteca mòbil infantil
De les 18 a les 20 h.
Piscina municipal.
Discoteca mòbil destinada als més petits de la 
festa, amb còctels adaptats per als infants i moltes 
sorpreses més!
Entrada gratuïta.

Partit de Bàsquet Veterans del Club de Bàsquet 
Falset
A les 19:30 h.
Pavelló Poliesportiu.
Entrada gratuïta.

Correfocs
Sabies que la participació de di-
monis en les cercaviles de Festa 
Major de Falset ja està documen-
tada en programes del segle XIX. 
D’aquesta tradició en són hereus 
la Colla de Diables Pere Botero, 
que ara fa un any celebrava el seu 
25è aniversari. 

Correfoc amb la Colla de Diables 
Pere Botero
A les 22:30 h.
Des del Castell pels carrers del poble.

CorreMulassa
En acabar el correfoc.
A la plaça de la Quartera. 

Holi Festival DJs.
En acabar el CorreMulassa.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.
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Concert de Tarda amb l’Orquestra 
Nova Saturno
A les 20.00 h.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.

Ball de nit amb l’Orquestra Nueva 
Saturno
A les 23:30 h.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.

Band the Rock
En acabar el ball de nit i fins les 6 del 
matí.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.
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Ball de Coques
Tot i que amb el pas dels anys la tradició ha evolucio-
nat cap a un únic Ball de Coques, el cert és que an-
tigament era habitual que en els balls del poble s’hi 
vengessin les coques. Era una manera de trobar el 
finançament necessari per pagar els músics i la festa 
en general.

L’Espígol
Repartir espígol i altres plantes 
oloroses pels carrers és una pràc-
tica molt antiga i comuna de les 
celebracions d’arreu de Cata-
lunya. A Falset, la cercavila de 
l’Espígol era la primera de totes, 
i servia per netejar i perfumar els 
carrers els dies de festa, antiga-
ment no massa nets degut al tràn-
sit d’animals i a les aigües brutes. 
Sobre l’Espígol de Falset ja se’n 
troben referències a programes 
de festes del segle XIX i principis 
del XX. En recuperem aquesta, 
d’un programa de Santa Càndia 
del 1901: «Dia 7. A las seis se 
celebrará el tradicional acto de 
‘tirá espigol’ en el que adorables 
parejitas de gente menuda perfu-
marán el ambiente esparciendo 
aromática alfombra de flores, 
recorriendo las calles el ball de 
bastonets, los gigantes y los ena-
nos con acompañamiento de la 
música.»

Dilluns 15 
d’agost
Tirada Local Social
A les 9 h.
Camp de tir.
Tirada organitzada per l’Associació 
de Caçadors de Falset.

Cercavila de l’Espígol
A les 11 h.
Pels carrers de la vila. 
Cercavila on els nens i nenes 
escamparan l’espígol per perfumar 
els carrers amb la fragància d’aquesta 
planta. Hi participaran La Banda Vila 
de Falset i els elements de festa. En 
acabar, a la plaça de la Quartera, es 
farà una foto de grup amb tots els 
nens i nenes participants al cercavila 
de l’Espígol i se’ls obsequiarà amb 
una bossa de caramels.
La cercavila comptarà també amb 
la participació dels Gegants de 
Tortosa, els Gegants d’Alcover, Els 
Gegants Drac d’Or i els Gegants de 
Santa Maria del Camí.

Missa Major.
A les 13 h.
Missa cantada amb el Cor Parroquial dels homes.

Concert vermut
De les 13:30 a les 15 h.
Jardí del Cafè Mañé (entrada per la Plaça de l’Artesana).
Amb Dj Manu, Marco DJ i DJ Chicharro

Futbol. Trofeu de Festa Major
A les 18.00 h.
Nou Camp Domènech-Aragonès. 
Falset Esportiu - Móra la Nova

Concert de Tarda amb l’Orquestra Tangara.
A les 20 h.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.

Ball de coques
A les 23 h.
Plaça de la Quartera.
Al ritme de les peces que interpretarà la Banda de 
música Vila de Falset, el Ball de Coques s’iniciarà amb 
la Jota de Falset, que ballaran la Pubilla i les Damisel·les 
amb les autoritats locals. Tot seguit, Hereu i Fadrins 
ballaran amb la Pubilla i les Damisel·les. A continuació, 
el ball s’obrirà a la resta de gent, seguint la tradició 
que diu que l’home ha de comprar una coca a la seva 
parella de ball. En acabar es rifarà la Toia.
Preu de la coca: 4,5€.
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Ball de nit amb l’Orquestra Tangara
En acabar el Ball de Coques.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.

Discoteca Mòbil
En acabar el ball de nit i fins les 6 del 
matí.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.

Batalla de Flors
La Batalla de Flors de Falset és 
una festa centenària. De fet, les 
primeres carrosses eren tirades 
per animals i s’hi llençaven pètals 
de flors. Això ha canviat molt, 
però s’ha mantingut l’esperit 
d’esbarjo, malgrat que no sem-
pre la situació ha estat fàcil. Així 
ho recollia Lo Camp de Tarragona 
l’any 1901:
«Lo programa de la festa n’és 
ben variat y atractiu, malgrat la 
situació pobre y desolada de tota 
la comarca, puig que las vinyas 
estan filoxeradas y si no fos pel 
bon cultiu dels ceps americans 
no’s culliria ja una carga de vi en 
tot lo terme. Lo més significat de 
las festas serà enguany la «Batalla 
de flors», cosa que s’espera amb 
gran interès, puig sembla que hi 
ha bons desitjos de ferho de la 
manera mellor possible.»

Dimarts 16 d’agost
Caminada popular i esmorzar popular
A les 8 h.
Sortida del Portal dels Ferrers.
Caminada i esmorzar organitzats pel Centre 
d’Estudis Falsetans.

Concert vermut
De les 13 a les 15 h.
Al jardí del Cafè Mañé (entrada per la plaça de 
l’Artesana).
Amb Dj Manu, Marco DJ i DJ Chicharro

Batalla de flors
A les 18 h.
Sortida del carrer Miquel Barceló. 
Venda de confetti a la botiga de festes.
Si voleu participar amb una carrossa, podeu passar 
a apuntar-vos abans del dia 10 a l’Ajuntament.
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Fi de Festa. Espectacle de la Clave-
llinera: Los Colors de la Jota
A les 22:30 h.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.

Los Colors de la Jota
Música, dansa, cançó, territori, paraula, tradició, 
transmissió, història, festa ...
Aquest projecte de caràcter dinàmic i obert, dedi-
cat integrament a la Jota popular a Catalunya, és un 
camí a través de la història, les diferents variants i 
funcionalitats d’aquest gènere musical i de dansa, 
amb la presentació del primer espectacle de La 
Clavellinera, on es presenta una part del ric reper-
tori de tres comarques: Priorat, Ribera d’Ebre i Terra 
Alta. En aquestes, la Jota s’ha mantingut sempre viva 
en l’imaginari col·lectiu i, en els darrers anys, s’ha re-
cuperat com a signe d’identitat cultural.
Aquest és el testimoni i homenatge a totes aquelles 
persones que hem entrevistat i que han compartit 
amb nosaltres moments d’emoció, record i festa al 
llarg de més de vint-i-cinc anys, sense oblidar als 
companys i mestres que ens han ajudat a conèixer i 
entendre la grandesa de la Jota.
Tot el que podreu veure i escoltar a Los Colors de la 
Jota, no és veritat ni mentida, és la nostra visió d’una 
realitat viscuda que com tota realitat mai és absoluta, 
dons com algú va dir “tot depèn del color del cristall 
amb el que es mira”.
Idea i guió - La Clavellinera
Direcció i Coreografia – Lídia de Mena
Disseny de vestuari – Josep Ahumada
Assessoria teatral i per l’escenografia - Rosa Mateu
Música d’arrel tradicional i adaptació lliure.
Texts - Salvador Estrem i Fa,  Fe Ferrer Ferrater, Jesús 
Moncada, Artur Bladé Desumvila, Andreu Carranza, 
Joan Josep Roca Lavernia, Carme Meix.
Intèrprets:
Dansa: Albert Margalef, Joan Munté,  Lídia de Mena, 
Marc Vinyes, Mariona Vidal, Meritxell Margalef i Ros-
er Bargalló.
Paraula: Marta Mas i Lídia de Mena
Cant: Laia Pedrol
Música: Banda “Vila de Falset”, Francesc Tomàs 
“Panxito” (cordes fregades i polsades), Jordi Martí 
(acordió, viola de roda, flabiol, percussions) i Xavier 
Bordera (flabiol i tamborí, llaüt).
Projecte/Espectacle produït per l’Associació Cultural 
“La Clavellinera” amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Falset, també gràcies a  la col·laboració de la Ban-
da “Vila de Falset”, Colla Gegantera de Falset i Traüt 
espectacles.
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La Botiga de Festes
Ubicació: Carrer Miquel Barceló, 1.
Horaris
•	 Del 25 al 30 de juliol, de 18 a 20 h.
•	 De l’1 al 16 d’agost, d’11 a 13 h i de 18 a 20:30 h.     

Els dimarts, oberta tot el dia.
Venda anticipada d’entrades
•	 Concert de la Soul Machine i Teràpia de Shock:  10€.
•	 “No anem bé”, espectacle de Jordi L.P:  10€.
Vesteix-te de Festa
•	 Samarretes del 2015:  5€.
•	 Samarretes 2016:  10€.
•	 Mocadors de coll grans:  2€.
•	 Mocadors de coll petits:  1,50€.
•	 Bandera “Viu la festa”:  5€.
•	 Bandera petita de Falset senzilla:  15€.
•	 Bandera gran de Falset senzilla:  20€.
•	 Bandera petita de Falset:  20€.
•	 Bandera gran de Falset:  30€.
Preus del confeti per la Batalla de Flors.
•	 1 bossa:  1€.
•	 6 bosses:  5€.
•	 12 bosses:  10€.
•	 24 bosses:  20€.
•	 Caixa de 100 bosses:  84€.
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GEGANTS DE SANTA MARIA 
DEL CAMI
(MALLORCA, ILLES BALEARS)

La Colla de Gegants de Santa Maria del Camí (Mallorca) va ser creada a 
finals de l’any 2006. En l’actualitat, està formada per una parella de gegants, 
un gegantó, sis capgrossos i una colla de músics. Integren l’associació una 
cinquantena de persones, entre grans i petits.
Els gegants van ser construïts per Mariano “Kake” Portas, un dels pocs 
artistes que en aquests moments es dediquen a la construcció de bestiari 
festiu a Mallorca. En Soler el bandejat i na Maria de Coanegra representen 
personatges extrets del llibre Rondalles i Llegendes Santamarieres, obra 
de Mateu Morro i Marcè, i Mn. Josep Capó Juan, publicat l’any 1988 per 
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. 
En Soler el Bandejat (3,75 m d’alçada i 32 Kg de pes) representa, com el seu 
mateix nom diu, un bandejat que durant més de 10 anys fugí dels soldats del 
Governador amagant-se primer a les muntanyes de la Vall de Coanegra, i que 
posteriorment es refugià a una cambra situada a mitjan camí del campanar de 
l’església parroquial de Santa Maria, on  va rebre l’ indult general. 
Na Maria de Coanegra (3,60 m d’alçada i 28 kg), representa a una joveneta 
que cercava esclata-sangs (bolets) vora la boca de l’Avenc de Son Pou (Vall 
de Coanegra). Allà se li aparegué una jaia que li digui que si encenia un ciri de 
set lliures a l’església, en aquell mateix lloc hi trobaria un gran tresor. Així ho 
va fer la joveneta, qui d’aquesta manera pogué sortir de la misèria i casar-se 
amb un pubill ric. 

Colla Convidada
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La colla de capgrossos està constituïda per quatre capgrossos adults i dos 
infantils. També són obra de “Kake” Portas i representen personatges extrets 
de les rondalles i llegendes santamarieres. Els seus noms són: n’Argenta de 
Terrades, n’Elena sa molinera, es Jai des Molinets i es Moro (capgrossos 
adults), es Nanet des garrover i sa Cusseta negra (capgrossos infantils).
Sa Bubota és la darrera adquisició de la colla de gegants. Es tracta d’un 
gegantó que té la peculiaritat que és articulat, que el converteix en únic. A 
més de canviar de cara, pot llançar aigua i les seves manotes. Representa 
un altre personatge del llibre esmentat anteriorment i és obra  també del 
mateix autor. Va ser presentada dia 30 d’abril de 2016 a la Nit de Sa Bubota, 
un espectacle teatralitzat de cultura popular ideat per l’entitat i en el qual els 
llums i la música tenen un paper primordial. 
La part musical de la colla l’integren en l’actualitat una desena de músics. Va 
ser creada també amb motiu de la presentació dels gegants. Dins la colla de 
músics, a banda de les típiques xeremies (sac de gemecs, fabiol i tamborino), 
hi podem trobar altres instruments  com el grall, la tarota, el goliat, la caixeta 
o el bombo. Aquest fet la fa diferenciadora de la resta de colles de músics 
que acompanyen als gegants a les trobades de Mallorca.
La Colla de Gegants de Santa Maria del Camí participa a totes les trobades 
de gegants que se celebren a l’illa, i ha dut a terme intercanvis amb colles 
d’arreu de Catalunya durant els seus 10 anys de vida.
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Normes per a un Correfoc segur
Per als participants del Correfoc
•	 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.
•	 Portar calçat adequat, ja sigui 

esportiu, de muntanya o similar. 
•	 Tenir cura de tapar-se les orelles 

per disminuir els sorolls de les 
explosions pirotècniques.

•	 No demanar aigua als veïns.
•	 Queda prohibit portar productes 

pirotècnics particulars, únicament 
estan permesos els preparats 
pels organitzadors.

•	 Respectar les figures de foc, els 
seus portadors i els músics.

•	 Adoptar una actitud correcta 
amb els diables, no obstaculitzar 
el seu pas ni fer-los caure.

•	 Seguir en tot moment les 
indicacions dels diables, 
especialment en cas de perill.

•	 En cas de patir cremades, cal 
dirigir-se de manera immediata 
als punts d’assistència sanitària.

•	 Obeir les indicacions dels serveis 
d’ordre públic i de sanitat.

Per als veïns i comerciants
•	 Retirar tots els vehicles dels 

carrers per on transcorre el 
Correfoc.

•	 Retirar de la via pública qualsevol 
objecte que pugui dificultar el 
pas dels actors,

•	 organitzadors i participants al 
Correfoc.

•	 Abaixar els portals metàl·lics 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. 

40 Ajuntament de Falset



Recomanacions de trànsit 
Com és costum per la Festa Major, i amb la voluntat de fomentar l’ambient 
festiu al carrer, el Pont romandrà tancat al trànsit de vehicles. La via es tallarà 
el dijous 12 d’agost, a les 13 h, i no es reobrirà fins al matí del dimecres 17 
d’agost.
Del dimecres 10 d’agost i fins al dimecres 17 d’agost, s’han establert les 
següents zones.

Zones d’aparcament
•	 Avinguda Pau Casals (davant la piscina)
•	 Antic camp de futbol
•	 Carrer Mossèn Cinto Verdaguer
•	 Aparcament de la Font Vella
•	 Aparcament del carrer Santa Joaquima
•	 Aparcament del carrer Torroja

Zones on està prohibit aparcar
•	 Avinguda Generalitat, des del carrer Josep Maria Gich i fins al carrer 

Miquel Barceló
•	 En els carrers on habitualment ja està prohibit aparcar

Zones de vianants
•	 Carrer Miquel Barceló.
•	 Plaça de la Quartera.
•	 Avinguda de Catalunya.
•	 Carrer de Baix.

Santa Càndia
La via es tallarà el divendres 2 de setembre, a les 13 h, i no es reobrirà fins al 
matí del dilluns 5 de setembre.
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Quintos 2016
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Aina Aragonès Abella - 1a Damisel·la

Maria Queralt Agramunt - 2a Damisel·la

Blanca Domènech Pellejà - Pubilla

Joan Jarque Brull - Hereu

Unai Cabrero Garcia - 1r Fadrí

Roger Valldeperas Aznar  - 2n Fadrí 
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ESMORZARS, VERMUTS I SOPARS
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intors

érez

PROFESSIONALS DES DE 1898

C/ de les Torres, 30 43730 FALSET
Tel. 977 83 07 09 Mòbil 616 07 94 64
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Carrar de Baix, 40 43730 FALSET
Tel. 977 830 465

email: comfalset@comfalset.e.telefonica.net
www.comerciantsfalset.cat

Us desitja
MOLT BONA FESTA MAJOR

Pl. Quartera, 16 baixos
Tel. 977 83 02 33
FALSET

C/ Bonaire, 11
Tel. 977 40 06 31
MÓRA D’EBRE

Av. Generalitat, 25
Tel. 977 40 11 35
MÓRA D’EBRE

Av. d’ Aragó, 8
Tel. 977 42 15 48
GANDESA

C/ Girona, 1
Tel. 977 41 10 06
FLIX

BAR-CAFETERIA

BAR CAFETERIA BAIX 14
C. de Baix, 14 - Falset
Tel. 977 830 299

Us desitgem unaBona Festa Major
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SOPARS A LA FRESCA
DIVENDRES, DISSABTES
I PRÈVIA RESERVA.
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INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT
FONTANERIA I CALEFACCIÓ

JOAQUIM MARTÍ RULL, SCP

Tel. 977 83 11 95
Raval Font Vella, 2

43730 Falset

1925
 2016p

erruque

rs

pellejà



FESTA GRÈFOL
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Diumenge 28 d’agost
Festa del GRÈFOL (Sant Gregori) i sardanes
A les 8 h. Arribada al paratge de Sant Gregori 
Els vehicles hauran d’estacionar-se al pàrquing de 
l’entrada.

A les 9 h. Esmorzar Popular.

A les 10 h. Recorregut pels Racons, a càrrec del 
Club Excursionista Priorat.

A les 11 h. Missa a l’Ermita de Sant Gregori.

A les 19 h. Sardanes a la Plaça de la Quartera, amb 
la Cobla Reus.
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Pollastres a l’ast

Travessera dels corredors, 8
Tel. 977 83 02 09
43730 FALSET
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Centre
d'Estètica

TERE

C/ Font Vella, 25
Tel. 977 83 08 93

43730 FALSET

• HORES CONVINGUDES •

• APARATOLOGIA
• TRACTAMENTS FACIALS
• DEPILACIÓ / DEPILACIÓ LASER
• TRACTAMENTS CORPORALS
• MAQUILLATGE
• TRACTAMENTS DE MANS I PEUS
• QUIROMASSATGE
• DRENATGE LINFÀTIC
• REFLEXOTERÀPIA PODAL
• DIETA I NUTRICIÓ

Nova botiga online…  Vins de Priorat i Montsant

C/ Miquel Barceló, 11  -  Tel 977 830 304
43730 FALSET



L’Ajuntament, la comissió 

de festes i els voluntaris

us desitjem una molt

Bona Festa Major

AJUNTAMENT DE FALSET
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Distribució de begudes
des de 1940

Tel. 977 830 776
FALSET
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Manuela Ginesta Pallejà

Us desitgem una Bona Festa Major

Infant Pere, 16 - 43730 Falset
Tel. i Fax: 977 83 09 13

E-mail: manuela.ginesta@allianzmed.es
Tenim els millors preus per a vostè

Agente de seguros exclusivo de Allianz
C010977831657W
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Gelateria
Orxateria

Carrer Baix, 36  ·  43730  Falset 
677 384 317  ·  697 876 348
b a i x _ 3 6 @ h o t m a i l . e s

Falset

TALLERS GALCERÁN

Automòbils
i Maquinària Agrícola

Vehicles nous i d’ocassió
Vehicles Km 0

Avgda. de Reus, 3
Tel./Fax 977 830 337
43730 FALSET
tallersgalceran@gmail.com



FESTA SANTA CÀNDIA
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SANTA CÀNDIA
El Pare Dr. Josep Rull, resident a Roma, de 
la Família Rull de Falset, obtingué del Papa 
Climent IV, la gracia del cos de Santa Càndia 
el dia 27 de juny de 1774. Traducció del text 
escrit en llatí.
Nos per a major Glòria de Déu, fem donació 
a la venerable Clerecia i Parròquia de Falset 
Diòcesi de Tarragona del cos de Santa Candia 
Màrtir de Crist i un vas de cristall amb sang 
vesada.
Per Nos extrets del cementiri de Santa 
Siríaca, per manament de nostre Senyor el 
Papa, col·locats en una caixa de fusta, ben 
tancada i lligada amb un galó de seda de 
color carmesí, segellada amb el nostre segell, 
atorguem a la al·ludida Clerecia i Parròquia de 
Falset, Diòcesi de Tarragona, la possessió del 
Sagrat Cos de Santa Candia, amb la facultat 
de cedir-lo a d’altres; que pugui exposar-se 
a qualsevulla Església, o capella per la seva 
publica veneració dels fidels. 
Tres persones varen ser les portadores de 
dit Cos fins a Tarragona, el pare Josep Rull, 
mossèn Onofre Rocamora, representant als 
preveres, i Pere Rull, pagès i germà del pare 
Rull.   
El Cos de Santa Candia, fou traslladat 
de Tarragona a Falset per vuit persones, 
pernoctant a Pradell, a la casa Just. El dia 
següent (25 de setembre de 1774), després 
de descansar en una pedra al costat esquerre 
del camí, en una roca roja en la qual encara 
es troben unes senyals (en un temps hi varen 
posar una creu), arribà 
finalment a Falset, on 
avui s’hi emplaça la 
capelleta que porta el 
seu nom. La capelleta 
es troba a les afores de 
la població, entre l’antic 
camí de Reus i dels 
“Fontanals” (antigament 
hi trobàvem una creu de 
terme que avui és dins 
la capella, darrera de la 
imatge de la Santa). La 
rebuda fou entusiasta, 
tot el poble va anar en 
processó des de la creu 
de terme fins l’Església 
del Castell, i a les festes, 
celebrades per espai de 
vuit dies, hi concorregué 
massivament tot el 
veïnat.      

Mentre el venerat cos de la Santa descansava 
al Temple Antic, la pietat dels feligresos 
projectava edificar-li una capella i un altar al 
nou. Aquest projecte va quedar totalment 
revalidat durant els anys 1792 i 1793, erigint 
en honor de Santa Càndia una bonica capella 
entre l’altar de Sant Antoni de Pàdua i el de 
la Mare de Déu del Roser, amb un esvelt i 
elegant retaule (avui es l’entrada a la Capella 
de Santíssim). 
Els francesos, a la primera entrada a la vila el 
15 d’agost de l’any 1808, després de saquejar 
la població i assassinar alguns veïns, van 
profanar el Temple i van enderrocar i cremar 
totes les imatges dels altars. Van treure de 
l’urna el cos de Santa Càndia, tirant pel terra 
de la capella les sagrades Relíquies. 
Recollides pels fidels d’aquest veïnat, van ser 
col·locades en una caixa i, per preservar-les 
d’altres profanacions, les van portar mossèn 
Francesc Pascó i el pare franciscà Teodor 
Moragas al Monestir d’Escornalbou, on 
estigueren dos anys. Acabada la guerra amb 
els francesos i restablerta la pau, les sagrades 
Relíquies van ser retornades a Falset (en la 
mateixa caixa avui encara existeixen).  
No podent justificar que aquelles Relíquies 
fossin les mateixes que les del cos de Santa 
Càndia, en una visita del vicari episcopal, es 
va resoldre no poder-los-hi donar culte públic, 
posant-les en un lloc secret del Temple fins 
que es provés la seva autenticitat.
Les sagrades Relíquies restaren amagades a 

la que era la tribuna dels 
Ducs de Cardona, que 
es trobava sobre l’armari 
de l’esquerra al costat 
mateix del altar de Santa 
Càndia (escrit per Mn. 
Mestre).
L’any 1961 es feu una 
investigació exhaustiva 
de les relíquies per la 
Universitat Central de 
Madrid. El resultat va ser 
l’esperat: eren les restes 
d’una nena sana que 
va patir una una mort 
violenta. Amb el permís 
Eclesiàstic corresponent, 
des del 7 de setembre 
de 1962 i després d’una 
celebració solemne, 
les relíquies reposen a 
l’Altar Major del Temple.
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3 de setembre
Repic de campanes i enlairada de coets
A les 13 h.

Fira Fora Estocs
Durant el matí.
L’Associació de Comerciants de Falset 
us convida a passejar en aquesta nova 
edició de la Fira Fora Estocs. 

Tir amb arc
De les 10 a les 12 h.
Pavelló Municipal.
Activitat oberta a tothom que vulgui 
passar una bona estona tirant amb arc.

Campionat de partides ràpides 
d’escacs
De les 11:30 a les 14:30 h.
Plaça de la Quartera.
Campionat organitzat per la Federació 
Catalana d’Escacs–Delegació de Tarra-
gona.

Inauguració de l’Institut de Cultura
A les 12 h.
Carrer de Baix, 41.
Es podrà visitar una exposició sobre el 
món jueu a Falset i veure de nou els 
antics gegants de Falset, el Bitxet i la 
Bitxeta.
D’altra banda, també s’exposarà el 
projecte que ha de definir el nou Institut 
de Cultura de Falset.

Cercavila petita de Santa Càndia
A les 17:30 h. Plantada.
A les 18 h. Cercavila.
Plaça de la Quartera.
Cap nen es pot quedar a casa aquest 
dia. Cercavila dels petits del poble. 
Animen a tots els nens i nenes que 
tinguin elements de festa a participar 
d’aquesta cercavila. Porteu el vostre 
gegantó, capgròs, mulasseta, vestit de 
diable, timbal... La cercavila petita la 
farem grossa! 

Sopar de Santa Càndia, ball de nit i 
discoteca mòbil
A les 21:30 h.
Pavelló municipal.

La Festa de Santa Càndia i les 
Festes Majors
Avui dia acostumem a anomenar 
Festa Major a les festes d’agost, 
però des d’antic sempre s’han 
celebrat dues festes majors a la 
població. De fet, antigament, la 
festa grossa no era pas a l’agost, 
sinó al setembre, per Santa Càn-
dia. Així parlaven de les festes 
de Falset a El Tarraconense l’any 
1871:
«Falset 17 agosto. La fiesta mayor 
de esta villa ha terminado hoy du-
rando tres días, que han pasado 
alegremente, a pesar del poco 
aparato que acostumbra desple-
garse; por cuanto puede decirse, 
que la verdadera fiesta mayor de 
esta población, es el día 8 de se-
tiembre, Natividad de Ntra. Sra., 
al propio tiempo que se junta á 
dicha fiesta la de Santa Cándida 
nuestra patrona, que se celebra 
el día siguiente de la mencionada 
festividad.»

Paella popular
A les 13:30 h.
Plaça de la Quartera.
La Residència Les Vinyes vol celebrar 
amb tothom el seu 10è aniversari 
amb una paella popular.
Caldrà anar a buscar el tiquet a 
l’Ajuntament del 17 d’agost al 2 de 
setembre.
Preu: 2€

Organitza:
Colla Gegantera de Falset

Organitza:
Colla Gegantera de Falset
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4 de setembre
Matinades
A les 7 h.

Trobada de gegants i elements de festa
A les 9 h. Plantada de les Colles al Pont i esmorzar a 
la piscina.
A les 10:30 h. Inici de la Cercavila, al Pont.
A les 12:30 h. Ballada final i entrega de records. A la 
plaça de la Quartera.
Colles participants: Gegants de La Selva del Camp, 
Gegants de Mataró, Gegants d’Olesa de Montserrat, 
Gegants de Capçanes, Gegants de Móra la Nova, 
Gegants de Colldejou, Gegants d’Ascó, Gegants de 
Mont-roig, Gegants d’Amposta, Gegants de Móra 
d’Ebre, Gegants de Riudecols, Gegants d’Almoster, 
Gegants de El Morell, Gegants de Sant Feliu de 
Codines, Gegants de Riudoms, Gegants de La 
Pobla de Mafumet, Tortuga de Marçà, Grallers de 
Masdenverge, Gegants d’Alcover, Gegants d’Horta 
de Sant Joan, Gegants de Verdú i Mulassa de Falset.

Missa Major
A les 13 h.
A l’Església.
“Te Deum laudamus” de Perosi, canta el Cor 
Parroquial. Ofrenes de les entitats. En acabar processó 
fins la capelleta de Santa Càndia.
Des del 29 d’agost al 3 de setembre a les 20 h, 
Missa i novena de Santa Càndia.

Concurs Literari de Poesia i Narrativa
A les 19 h.
Teatre L’Artesana.
XXV Edició del Concurs Literari de Poesia i Narrativa. 
Organitzat per l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Falset i el Centre d’Estudis Falsetans. En acabar 
l’acte, actuació poètico-musical.

Gegants
Tal com es pot llegir al Catàleg 
de gegants centenaris de Cata-
lunya, publicat pel Departament 
de Cultura de la Generalitat, 
l’inici de l’activitat gegantera a 
Falset és força desconeguda, 
tot i que ja està documentada la 
seva presència a les festes locals 
durant el segle XIX. Al Diari de 
Tarragona, l’any 1868, ja es par-
lava de la seva participació en les 
festes en honor a Santa Càndia. 
Sigui com sigui, al catàleg abans 
esmentat s’afirma que “els ge-
gants que van arribar al segle XX 
tenen un origen molt poc definit, 
i l’única referència de datació que 
se’n té és un fragment de diari 
que es va trobar a l’interior d’un 
dels cossos i que data del mes de 
febrer del 1892”. 

Trobada de gegants i elements 
de festa organitzada per la Colla 
Gegantera de Falset
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TALLER MECÀNIC:
• Reparem totes les marques de vehícles
• Reparacions de xapa i pintura
• Pressupostos sense compromís
• Serietat, rapidesa i economia

SERVEI DE PNEUMÀTICS
• Alineats de direcció
• Pneumàtics de totes les marques als millors preus
• Busquem el Pneumàtic ideal per les teves necessitats

Assegurances Just

Crta. de Móra, 7   FALSET   Tel. 977 83 03 10   taller@jopes.net

• Fem tot tipus d’Assegurança
• Consulti preus sense compromís

• Tot riscos a preus de tercers
• Aposti per un professional de l’assegurança

COPES                                       LABORATORI

Pol. Ind. Sort dels Capellans, 2i

977831092 - info@prioratenologia.com

MATERIAL PER A CELLER               DECANTADORS

TINES INOX                                    EMBALATGE

BARRIQUES                          AMPOLLES VI I OLI
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Serralleria

 ESCODA

Josep Escoda i Martori

Pol. Sort dels Capellans, Nau 4C
43730 FALSET

Tel. 977 83 07 41 - 680 482 744

SOLDADURES, FORJA ARTÍSTICA,
MANTENIMENTS, TREBALLS PER 

L’AGRICULTURA, PORTES, BARANES, 
BALCONS, REIXES, AUTOMATISMES PER 

TOT TIPUS DE PORTA, ACER INOXIDABLE
I TOT EN FERRO

Enjoy our Barbecue menú          

Gaudeix de la Cuina al Foc en 
un entorn de natura

Disfruta de nuestra Cocina a la 
Brasa en un entorno campestre

in a rural setting

Reserves i informació:
Tel: 605 943 258 – 609 679 570 – 977 830 160
info@mastrucafort.com
www.mastrucafort.com

Ctra. De Bellmunt s/n
43730 Falset
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C. Baix, 24 - FALSET

Tel. 617 589 562

Moda, regals i complements

Núria Sedó Coll

665 557 707
C/Baix núm. 5 Falset

43730 (Tarragona)
n.sedocoll@gmail.com
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Av. Tancat, 3
baixos 1

43730 FALSET
Tarragona

Tel. 977 831 327 / 667 525 418

 

 
                 

       Casa Baldomero         

                            

GAS REUSENSE SA. 
Casa Baldomero 
Carrer de Baix, 9 
43730  FALSET 
Tel:977830305  info@gasreusense.es 
 
 Distribució a domicili de gas Butà.

Venda e Instal·lació d’electrodomèstics

Instal·lacions de gas. 

Distribuïdors :   

 

 

 

     El gas mes econòmic                     
 

Nou envàs 
lleuger

 

MODA INFANTIL

Plaça Quartera, 27   43730 FALSET   Tel. 977 831 735

Segueix-nos a:

M i q u e l  B a r c e l ó , 4 - 6
4 3 7 3 0  F a l s e t

( E L  P R I O R A T )

T e l .  9 7 7  8 3  0 0  7 8  
F a x .  9 7 7  8 3  0 0  6 3

www.hotelpr iorat-hostalsport .com     
in fo@hote l spr iora t . com 
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Av. Catalunya, 2 - Tel. 977 83 03 30
43730 FALSET (Priorat)

CISTELLERIA - VIMET - MARROQUINERIA

ESPARDENYERIA - CORDES I PLÀSTICS

PERSIANES I CORTINES

ESPARTERIA

Pi

GP ARQUITECTURA I INTERIORISME, SLP
Carrer del Bosquet, 6   43730 FALSET

Mòbil. 676 33 17 92 - 676 33 19 94
www.prioratarquitectura.com

Us desi
tja un

es

Bones
 Feste

s Majors
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assessoria integral

Av. Tancat, 4. Urb. El Tancat. 
43730 Falset. Priorat
(+34) 977 831 727 info@justrilles.com

www.justrilles.com

Us desitgem una bona 
Festa Major!

mercantil

assessorament 
vitivinícola

comptable

jurídic

laboral

fiscal
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Crta.Reus a Cambrils, km 4    Pol. Ind. Sort dels Capellans, s/n  
43330 Riudoms (Tarragona)   43730 Falset (Tarragona)   
Tel +34977120102    Tel +34977830298 
Fax+34977120745 
novacomercial@novacomercial.com 
 
FITOSANITARIS-ADOBS-MATERIAL  EMPARRAR  VINYA-LLAVORS-PLANTER-REG-PINSOS- 
FERRETERIA-PINTURES TITANLUX-PLANTES ORNAMETALS-TERRES-TESTOS-CALÇAT  I  
 ROBA DE PROTECCIÓ LABORAL- MAQUINÀRIA (STHYL-HONDA-ECHO-FELCO)- ETC….. 
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Botiga:
Carrer de Baix, 12
Tel. 977 83 01 06
43730 Falset

Domicili:
C. Font Vella, 49
Tel. 977 83 12 76

43730 Falset
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Celebració del 
Centenari de l’Escola 
Antoni Vilanova
La tria del 10 de setembre per celebrar els 100 
anys de l’Escola Antoni Vilanova de Falset no és 
casual. És justament aquest dia del 1916 que va 
inaugurar-se l’escola, després d’un important 
esforç inversor per part del municipi. L’edifici està 
catalogat com a monument del municipi i protegit 
com a bé cultural d’interès local. L’Ajuntament 
va encarregar la seva construcció a l’arquitecte 
Ramon Salas Ricomà, en uns terrenys cedits per 
Antoni Vilanova de Canals. La primera pedra es va 
col·locar el 16 de juliol de 1909, i el pressupost 
ascendia a 122.120,80 pessetes. Les obres es 
van allargar més del previst. Fou coberta el 1915 
i inaugurada finalment, com dèiem, el 10 de 
setembre de 1916.

10 de Setembre 
Cercavila
A les 10:30 h.

Representació de la inauguració de l’escola. 
Cançó del centenari.
A les 11:30 h

Portes obertes i visita a l’Escola
A les 12 h.

Vermut de Falset
A les 13 h.
Plaça de les Escoles

Acte institucional de la celebració del centenari 
de l’escola i projecció del vídeo Quin pati volem?
A les 18 h.
Teatre L’Artesana.

Altres actes el 10 de setembre

De la imatge a la paraula. Entre Borneo i el 
Priorat.
A les 12:30 h.
Lotus Priorat.
Pilar Garriga i Pere Audí parlaran dels seus llibres 
tot comentant imatges que els han inspirat.
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10 anys de Cursa de 
Muntanya de Falset
El proper 11 de setembre, puntual a la seva cita, 
arriba una nova edició de la Cursa de Muntanya 
Vila de Falset, ni més ni menys que la desena. Sí, la 
cursa se’ns fa gran i compleix  deu anys.
Deu anys són un bon motiu per a introduir canvis 
i a la Cursa d’aquest any n’hi haurà uns quants: 
el centre logístic es trasllada de l’Artesana al 
Pavelló, on hi haurà la sortida i arribada; la cursa 
curta conserva la distància de 13 km, però canvia 
el recorregut, mentre que la llarga passa a tenir 28 
km i arriba a llocs tan emblemàtics com la Mola 
i Llaberia; s’introdueix una cronoescalada a la 
cursa curta; es faran dues sortides, una per a cada 
cursa...
També farem tot un seguit d’activitats paral·leles 
per commemorar els deu anys de cursa. De 
moment, ja s’ha fet una caminada pels voluntaris i 
voluntàries i fins l’11 de setembre del 2017 anirem 
fent altres activitats, algunes ja definides, com ara 
diverses xerrades i d’altres que anirem concretant.
Tanmateix, hi ha coses que no canviaran i l’atenció 
als corredors continuarà sent l’objectiu bàsic de 
la Cursa. Volem que els que corrin la nostra cursa 
arribin a casa amb ganes de tornar a la propera 
edició.
I no podíem acabar aquest petit escrit sense 
fer un gran agraïment a tots els patrocinadors i 
col·laboradors, i molt especialment als voluntaris 
i voluntàries, que amb la seva gran tasca han fet 
possible aquests deu anys de Cursa.

11 de setembre
Cursa de Muntanya Vila de Falset
A les 8 h. Sortida de la cursa de 28 km.
A les 8:30 h. Sortida de la cursa de 13 km.
Pavelló municipal
La Cursa de Muntanya de Falset arriba a la 10a 
edició, i ho fa amb dos nous circuits.
Tota la informació de la Cursa de Muntanya Vila de 
Falset a www.cursadefalset.com
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En plena 
adolescència: 15 anys 
del grup de teatre 
l’artesana
El Grup de Teatre L’Artesana de Falset ja ha arribat 
a l’adolescència. Ja són 15 els anys d’aquesta 
entitat cultural, hereva de les formacions teatrals 
que la van precedir, els grups de teatre: Els Joves 
de la Parròquia, Ulls clucs i Ara sí, ara no. D’aquest 
llegat ens en sentim ben orgullosos.
Vàrem començar a L’Abadia amb una capitana 
excepcional, l’enyorada Ma. Carme Vilalta, amb 
qui la cultura falsetana sempre estarà en deute. 
Eren anys d’obres còmiques, intranscendents, que 
volien deslliurar, per uns moments, al públic dels 
seus maldecaps: L’amor venia amb taxi, El trampós 
entrampat, No et vesteixis per sopar. Amb la 
mateixa línia vàrem estrenar Tu ets tot  però al 
magnífic escenari del nou Teatre de L’Artesana. 
Més endavant ens vam arriscar amb obres de més 
volada -Un dubte raonable i Hem de desmuntar la 
casa-, que també van tenir una bona rebuda per 
part d’aquest públic tan fidel que ens encoratja i 
que és la nostra benzina.  
Les obres de Molière, Carlo Goldoni, Charles 
Dickens i Dario Fo han passat per les nostres 
mans, ens han il·lusionat i ens han fet créixer com 
a grup. I, finalment, la darrera etapa en la que hem 
incorporat al nostre repertori l’espectacle de Els 
Pastorets, la nostra masia particular, que aquest 
any ja ha donat els seus fruits de la mà del Blai 
Brull i la seva extraordinària Ratera. 
Són moltíssimes les persones que han format part 
de la nostra associació i que amb una gran dosi 
de generositat han invertit en aquest projecte part 
del seu temps i la seva empenta. Confiem que 
això serà així uns quants anys més, amb gent que 
continuï estimant el teatre, engrescant-se sobre 
l’escenari i fent possible que tot això segueixi. Les 
portes i el teló de cada espectacle resten oberts 
per a totes aquelles persones que, des de petits, 
ja amb Els pastorets o de més grans amb d’altres 
obres, volen formar part de la història del teatre 
a Falset. Gràcies a tota aquella gent que ho fa 
possible, a les institucions, Ajuntament de Falset i 
entitats col·laboradores amb qui compartim l’amor 
per la cultura local. I especialment als qui ompliu 
la sala de L’Artesana i féu possible que aquest 
adolescent de 15 anys continuï fent-se gran.
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Ja fa cinc anys que la 
tenim amb nosaltres!!!
Ja fa cinc anys que aquell grupet de jovenets (que ara 
ens hem fet grans...) vam decidir tenir a Falset la nostra 
estimada Mulassa. Una mula? Per què? Doncs perquè 
ens va semblar que era un animal molt encertat en el 
nostre entorn: l’Encamisada, el treball del camp... i el 
nostre origen, els Pastorets. 
A més, teníem ganes de fer “festassa”, i La Mulassa és la 
versió esverada i esbojarrada de la mula, que obre pas 
i amb les seves envestides juga amb els espectadors. 
Ens va semblar que s’esqueia amb el que teníem ganes 
de fer. 
Vam anar a veure al mestre artesà Manel Llauradó, i li 
vam exposar el que volíem: una mulassa com les de 
veritat, que fes cara de bona i de divertida alhora. I ho 
va encertar! 
La Mulassa és ara un element de festa més a la vila 
de Falset, la portem tot un grup de joves que gaudim 
i fem gaudir. Sobretot, però, cal dir que amb esforç, 
rialles, son (moltes vegades) i treball en equip, aquesta 
bèstia es fa estimar cada dia més, encomanant aquesta 
estima a tothom. De tot això ja han passat 5 anys!!!
Cinc anys en els que ens ho hem passat d’allò més bé 
fent el que més bé sabem fer: FER FESTASSA!!! Ens 
hem omplert de moltes vivències i hem compartit 
i après amb moltes colles. Hem viatjat, amb vaixell 
i tot, cap a les illes, cap a Mallorca. Van ser un dies 
genials, i aquest any tindrem el plaer de comptar amb 
la presència al nostre poble d’una colla gegantera 
d’aquesta illa, la Colla de Santa Maria del Camí. Seran 
molt benvinguts!!!
Hem estat a Cervera, a Tàrrega, a Vic, a Bellpuig, 
a Vilanova, a Valls (compartint una gran aventura, 
acompanyant la Mulassa de Valls en la pujada a l’ermita... 
uufff... quina suada aquell dia!), a Salars de Pallars amb 
el Quim Masferrer del Foraster de TV3... Hem visitat 
moltíssims llocs que ens han aportat moltíssimes 
vivències. Hem gaudit sempre amb els companys de 
totes les colles, i hem aportat tot lo nostre.
Vivim també, evidentment, de manera intensa totes 
les festes de Falset. Intentem superar-nos cada any 
amb el CorreMulassa, perquè pugueu gaudir de valent 
d’aquesta festa, hem creat (bé, nosaltres no, el Paco de 
la gelateria) el Mulasset (genial, no?)...
Cinc anys, ja. Tant de fet, i tant per fer encara!!!!
Felicitats a la Mulassa, a tota la colla, i a tots els qui ho 
feu possible i ens engresqueu a continuar.
Un plaer poder continuar fent gresca i FENT 
FESTASSA!!!!
Per molts anys més. Moltes gràcies a tots!!!
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Fusteria
Ebanisteria

Mobles per a la llar
Cuines

Emmarcatges per a quadres
Parquets

Fresats amb control numèric

Miquel Barceló, 34 · 43730 FALSET (Tarragona)
Tel. i Fax 977 83 00 83

Mòbils 609 686 090 · 606 158 071
mobarcelo@yahoo.es
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Pl. Quartera, 7  43730 Falset
Tel i fax: 977830390    info@ferreterianarti.net

Jaume Martí Cots
Plaça de la Quartera, 7
43730 Falset (Tarragona)

669 299 022
977 78 10 19
instaljaumemarti@gmail.com
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