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L’Ajuntament de Falset
vol agrair a totes les persones i entitats

que fan possible aquestes festes.



Les Festes Majors són emocions que es nodreixen
de vivències col·lectives. Des de sempre han 
deixat empremta en qui som i, per poc que fem 
memòria, tots tenim un record, sovint compartit, 
que ens dibuixa un somriure i ens omple de 
vida.
Ara que les tenim a tocar, prenc encara més 
consciència de com n’és de necessari el retro-
bament que viu el nostre poble aquests dies de
festa. Acte rere acte és testimoni d’una renovació 
de lligams col·lectius, sigui amb qui saludem 
cada dia o amb qui únicament ens veiem un 
parell o tres de cops l’any.
No tinc cap dubte que les Festes Majors són
especials per a molts. Són l’escenari perfecte 
per deslliurar-nos de les preocupacions del 
dia a dia, el moment idoni per gaudir de cada
instant i de la nostra gent, sense cap altra
obligació que no sigui passar-ho bé.
Així hauria d’haver estat sempre, però malaura-
dament els dos últims anys no ha estat possible.
Tots hem trobat a faltar les Festes Majors. Tant 
és així que, malgrat les circumstàncies, en les 
darreres edicions vam fer tot el possible per 
mantenir-ne la flama.
Enguany tot serà com sempre i, alhora, tot serà 
diferent. Reviurem i ens deixarem captivar, 
com si fos per primer cop, pels actes de tota 
la vida i aquells més actuals que ja ens havíem 
fet nostres. A la vegada, també vull creure que 

aquestes Festes Majors suposaran un redes-
cobriment de nosaltres mateixos i del nostre
poble entès com un col·lectiu i una comunitat.
Us animo a viure-les amb alegria i responsabi-
litat, sabedor del gran esforç i la il·lusió de qui 
les fa possibles, tant la comissió organitzadora, 
com els voluntaris i les entitats.
Desitjo que aquestes Festes us deixin records 
de per vida, records que us esbossin un somriure 
i us facin sentir vius quan ho necessiteu.

Visca Falset i Visca la Festa Major!

Carlos Brull Fornt, alcalde de Falset.

Quines ganes de Festa Major! 
Deixeu-me que us confessi, d’entrada, que
estic molt content. Com a regidor de Festes, 
els últims dos anys, els de la pandèmia, han 
estat per a mi com la travessa del desert.
Així que poder recuperar novament la Festa 
Major amb tota la seva esplendor representa 
un retorn a la normalitat que esperava com un 
càntir d’aigua fresca, gairebé com un somni. 
Mai m’hauria imaginat que enyoraria tant
la cercavila de l’Espígol pels carrers, l’olor i el 
terrabastall de la Tupinada, el Corremulassa, el 
Ball de coques o el confeti de la Batalla de Flors.
El 2022 torna la Festa Major, i ho fa amb
alguns retocs, convençuts des de l’Ajuntament
que tota tradició que no sap adaptar-se a 
les necessitats de cada moment, entra en perill
d’extinció. Les tradicions, quan tenen sentit,
sempre s’adapten als temps que vivim.
Entre els canvis que aquesta Festa Major
introduïm hi ha el de fer la fi de festa a la plaça 
de la Quartera tan aviat com s’acabi la Batalla 
de Flors, sense pausa, una cosa darrera l’altra, 
tot evitant desplaçaments d’un lloc a un altre. 
Creiem que serà una fi de festa més lluïda, 
amb música, confeti, coets i altres sorpreses.
Aquesta Festa Major també veurem la recu-
peració del Ball de valencians, i al setembre,
per Santa Càndia, hi haurà una processó que,

per primer cop, acompanyarà amb solemnitat
la imatge de la santa des de la capelleta
fins a la plaça de l’Església, on serà rebuda 
pels elements festius de la vila. Impulsem
aquestes novetats absolutament convençuts 
que la Festa Major és un element central 
de la cultura local i, alhora, un atractiu turístic
de primer ordre, que cal seguir cuidant.

Que tingueu una molt bona Festa Major!
Visca Falset!

Joan Coll Montané, regidor de Festes.

Carlos Brull
Alcalde de Falset

Joan Coll
Regidor de festes
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Marta Piqué
Creadora del cartell de la Festa Major de Fal-

set 2022

0504

Sempre m’ha sobtat que s’anomeni “novena 
de santa Càndia” al que, realment, no són nou 
dies, sinó set; com també que la petita imatge 
de santa Càndia, la qual es torna en festiva pro-
cessó cap a la seva capella al final de la missa 
solemne que se celebra en honor seu, entri set 
dies abans a l’església sense fer soroll, sense 
dir res, trobant-te-la de sobte a prop de l’altar 
sense saber qui li ha obert la porta.
Al Consell Parroquial en vàrem parlar i es va 
acordar que la novena sigui realment una
novena i que la imatge entri al nostre temple 
amb la mateixa festa i alegria amb la qual en 
surt al cap de nou dies.
Com ho farem? Doncs nou dies abans de la festa 
de santa Càndia, el dia abans de la festa Grèfol, 
dissabte 27 d’agost (20.00 h), ens trobarem al 
Portal dels Ferrers amb uns fanalets encesos 
per rebre i fer llum a la imatge de santa Càn-
dia, que arribarà de la seva capella. Aquests 
fanalets, ciris amb una caputxa on hi haurà la 
imatge de la patrona i s’hi llegirà el text “Santa 
Càndia, pregueu per Falset”, els podreu adquirir 
tant a l’església com a l’Ajuntament.
Posteriorment, acompanyarem la imatge de la 
Santa pel carrer de Dalt cap a la plaça Sant Jordi. 
Quan arribem allà, el seguici festiu de Falset 
(Gegants, Mulassa, Somera i Diables) i la Banda 
Vila de Falset faran una actuació conjunta per 
acompanyar l’entrada de la imatge de santa 

Càndia a l’interior de l’església.
Finalment, un cop dins del temple, es resaran 
les Completes i la novena amb la qual con-
clourà aquest nou acte festiu del nostre poble i 
de la nostra parròquia, acte que durà per nom 
“Entrada de la imatge de Santa Càndia”.
Desitgem que sigui del vostre grat i que ens 
ajudi a estimar més les arrels i la història de la 
nostra vila.
Que passem tots i totes unes molt bones festes!

Xavier Roig i Rovira, prevere
Rector de Santa Maria de Falset.

Crear vol dir pensar. Crear significa compren-
dre. Crear és decidir. Crear és veure què volem 
transmetre i com volem enviar aquest missatge. 
Nosaltres, els dissenyadors, transformem aques-
tes idees en imatges. I aquestes parteixen,
òbviament, del nostre imaginari. Realitzar la 
cartelleria de la Festa Major suposa, però,
situar-nos en l’imaginari col·lectiu i entendre les
festes com una experiència comunitària en la
qual tot s’atura i es crea una realitat paral·lela
que deixa pas a la celebració, la família, els
amics i la disbauxa. 
Quan el Joan em va encomanar aquesta tasca, 
us he de confessar el vertigen que vaig sentir 
en ser conscient que la meva feina seria objec-
te de moltes mirades i que, gairebé segur, era 
molt esperada després de dos anys de dures 
restriccions. Són les festes “després de” i calia 
estar a l’alçada!
El punt de partida era situar la Càndia, la nostra
patrona i reina, en l’epicentre des d’on es ver-
tebren la resta dels elements. Aquests estan
metafòricament situats a la Casa de la Festa,
espai municipal on conviuen juntament 
amb les associacions que ajuden a fer-la
possible. La Casa de la Festa suposa, doncs, 
la residència on s’allotja la nostra Festa Major,  
que vibra intensament durant els dies de festa 
i  reposa tímidament els altres mesos de l’any, 
mentre va teixint el proper agost. 

És així com la idea inicial va agafar embranzida
i la lletra “ce” també sustenta la resta de la
festa, talment com una matriarca respectada i 
necessària: els gegants,  els diables, la mulassa 
i la somera, els grallers, la banda, la txaranga i 
els nans i totes les associacions i persones que 
mobilitzen aquests elements romanen sota la 
protecció de la falsetana Càndia i el recés de la 
Casa de la Festa. 
La C de Càndia i de Casa de la Festa, però
també de Caliu familiar, de Caneló de l’àvia, de 
Companyia d’amics, de Canalla que gaudeix 
intensament, de Campanar que repica fort i 
alegre i de Canvi de rutina per gaudi.
Tan sols hi faltes tu, lector falsetà o de fora vila. 
Tu també t’hi has de sentir representat, perquè
ets una part imprescindible d’aquest engra-
natge. 

Et convido a aturar-te, a permetre’t gaudir i fer-
ho ben acompanyat dels teus. 
Felicitat i bona Festa Major!

Marta Piqué
Creadora del cartell 

de la Festa Major de Falset 2022.

Xavier Roig i Rovira
Rector

Marta Piqué
Dissenyadora gràfica



ACTES PREVIS
Dissabte 30 de juliol
11.00 h. Piscina municipal.
CLOENDA DELS CURSOS DE NATACIÓ
Demostració de natació i lliurament
de medalles i diplomes.

21.00 h. Piscina municipal.
CONCERT DE JOANA SERRAT
(Garbinada Pop Falset)
La segona edició del Festival Garbinada Pop 
porta a Falset a Joana Serrat, una cantautora 
que fa gala d’un folk intimista i evocador de 
clares influències nord-americanes. 
Preu: 10 € (anticipada) / 12 € (taquilla)
Venda d’entrades: www.codetickets.com
Organitza: Plujafina.

Dimarts 2 d’agost
19.30 h. Placeta de Cal Magrinyà.
PRESENTACIÓ DE
LLIBRES D’AMAT PELLEJÀ
El polifacètic Amat Pellejà presenta els seus 
darrers dos llibres il·lustrats: ‘La Gran Guerra 
1914-1918’ i ‘Churchill, en peu de guerra’.
Organitza: Biblioteca de Falset.

Dijous 4 d’agost
22.30 h. Plaça del Celler Cooperatiu.
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA
‘ALCARRÀS’ (Dijous al Celler) 
El Celler Cooperatiu organitza aquest
estiu un seguit d’activitats sota el nom
de “Dijous al Celler”, i en aquest cas ens 
proposa la projecció de la pel·lícula 
‘Alcarràs’. Hi haurà una paradeta de 
crispetes, refrescos, vermujito i els vins
de la gamma Ètim.
Gratuït
Organitza: Cooperativa Falset Marçà.
Col·labora: Ajuntament de Falset.
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Dissabte 6 d’agost
Tot el matí. Plaça de la Quartera.
EL MERCADILLO
Us convidem a participar en un mercat 
d’articles nous i de segona mà. Si teniu roba, 
llibres, mobles o qualsevol mena d’article 
que no feu servir, veniu al mercat i poseu-los 
a la venda. 
Organitza: Associació de Dones La Quartera.
Col·labora: SIAD Priorat.

42A CURSA POPULAR
17.00 h. Inscripcions al carrer Miquel Barceló.
19.00 h. Curses infantils.
20.00 h. Cursa popular.

Nou recorregut: El Pont. Miquel Barceló 
(Sortida) - Carrer de Baix - tomb a la Plaça 
de la Quartera (entrant per la Font de les 
Amades) - Carrer de Baix - Carrer Francesc 
Xavier - Carrer Font Vella (direcció al pave-
lló) - Carrer Baptista Alentorn - Carrer Miquel 
Puig i Cardona - Travessera dels Corredors 
- Avinguda Catalunya - Rambla Tancat (en 
sentit circulació) - Rotonda del CAP (canvi de 
sentit) - Portal dels Ferrers - Consell Comarcal 
del Priorat - Plaça de la Quartera (baixant per 
l’esquerra) - El Pont direcció Falbar - Pont de 
la Falbar - Plaça de la Quartera (pujant per 
l’esquerra i girant a l’esquerra pel Calaix de 
Sastre) - Carrer de Dalt - Plaça Àngel Mar-
qués - Castell de Falset - Carrer Jaume Ciura-
na - Carrer Torroja - Carrer de l’Era - El Tancat 
(pel carrer Mestral) - Carrer Montsant - Avin-
guda de Reus- Portal dels Ferrers - Plaça de 
la Quartera (baixant per l’esquerra)- Carrer 
de Baix- El Pont. Miquel Barceló (Arribada). 
Preu: 2€.

21.00 h. Piscina municipal.
CONCERT DE DONALLOP
(Garbinada Pop Falset)
La segona edició del Festival Garbinada Pop 
porta a Falset a Donallop, un duet mallorquí 
que fa pop minimalista i que ara s’apropa a 
les textures del trap, el house i el beat. 
Preu: 10 € (anticipada) / 12 € (taquilla)
Venda d’entrades: www.codetickets.com
Organitza: Plujafina.

23.30 h. Envelat de l’Euterpe.
BALL DE QUINTOS 2003 amb
l’Orquestra Melodia i discomòbil
La pandèmia ha fet que hàgim de celebrar
a l’agost el Ball de Quintos, que habitual-
ment se celebra el Nadal. El ball comptarà 
amb la música i animació de l’Orquestra Me-
lodia i tot seguit discomòbil amb DJ Kapa, 
DJ Fargaz i Andreu Rubio.
Preu entrada: 10 € i consumició (anticipada)
10 €  sense consumició (taquilla). 
Venda d’entrades a la piscina i a taquilla el dia del ball. 
Organitza: Quintos 2003.
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Quintos 2021Quintos 2020

En acabar el lliurament de detalls.
LES DANSES
Si voleu encomanar una Dansa, ho podeu fer a 
l’Ajuntament abans del dia 4 d’agost. 
El preu és de 40 €.
Acte retransmès en directe per TV Falset.

Dilluns 8 d’agost
De 20.00 a 23.00 h.
PISCINA NOCTURNA
Vine a gaudir de la piscina nocturna.
Gratuït.

Dimarts 9 d’agost
18.30 h. Pista de la piscina.
GIMCANA DE HUMOR AMARILLO 
Arriba a Falset la mítica Gimcana de Humor
amarillo, inspirada en el mític programa
de televisió de la Xina, amb les proves més
divertides i esbojarrades. El que diferencia
la Gimcana Humor amarillo d’altres jocs

similars és que els participants se sotmeten
a bromes i caigudes còmiques, amb
la qual cosa no tan sols s’ho passen bé els
participants, sinó també els acompanyants
i els espectadors. Veniu amb roba còmoda.

22.30 h. Plaça de l’Església.
TALLER DE JOTES  
Taller de jotes per a tots els públics.
Organitza: La Clavellinera.

Dimecres 10 d’agost
De 19.00 h a 21.00 h. Envelat de l’Euterpe.
COUNTRY LINE DANCE
Mostra de coreografies de country i Linedance.
Organitza: Grup de Country Line Dance Falset,
de la mà de Conxita i Sussy.
Col·labora: Associació de Dones la Quartera.

Diumenge 7 d’agost
Tot el matí. Plaça de la Quartera.
TROBADA DE PUNTAIRES
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
de Falset.

Plaça de la Quartera.
PROGRAMA ESPECIAL DE
RÀDIO FALSET DES DE LA QUARTERA
12.00 h. Programació especial des de la plaça de 
la Quartera, per comentar l’última hora de la Festa 
Major.
13.00 h. La Ràdio ambienta l’hora del vermut amb 
els èxits populars de tota la vida.
Organitza: Ràdio Falset.

17.30 h. Plaça de la Quartera.
HAVANERES
Sessió d’havaneres amb el grup “Penjats de 
l’ham” i presentació dels dansaires 2022.

En acabar les Havaneres.
ENTREGA DE LA VARA
Enguany, la vara que es lliura a l’encarregat d’en-
cendre la Tupinada serà entregada a Francisco 
Díaz Seco i Josefa Venteo Martos, de la Gelateria 
de Falset, acompanyats pel diable Adrià Olivé 
Vilalta.

En acabar l’entrega de la vara.
“BATEGUEN ELS BARRIS” CONCURS DE 
GUARNIMENT DE CARRERS
Lliurament dels detalls a tots els participants.
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La Botiga de Festes
UBICACIÓ

Casa de la Festa.

HORARI

• De dilluns a divendres

de 18.00 h a 20.30 h 

• Dissabte de 10.00 h a 13.00 h

i de 18.00 h a 20.30 h

• Dia 16 venda de confeti a les 16.00 h.

a la Plaça de la Quartera

VESTEIX-TE DE FESTA

Samarreta nen/a: 10 €

Samarreta adults: 12 €

Samarretes 2021: 6 €

Banderes de Falset: 30 €

Banderes Viu La Festa: 5 €

Mocadors: 2 €

Got de la Festa: 1 €

Preus del confeti per a la Batalla de Flors

1 bossa: 1,5 €

6 bosses: 9 €

12 bosses: 18 €

24 bosses: 36 €

Reaprofita el got
Reaprofita el got de la Festa Major. Reciclar i 

mantenir nets els espais públics és cosa de tots.

És un missatge de l’Ajuntament de Falset

Guarnim els balcons
Els guarniments de carrers i façanes han estat 

sempre símbol de la festa. Per aquest motiu, us 

demanem que us hi sumeu penjant domassos i 

banderes als balcons de casa vostra.

Hem de sentir-nos orgullosos de les nostres 

festes i tradicions, i és bo encomanar el nostre 

entusiasme a tots aquells que ens visiten durant 

aquests dies.

Dijous 11 d’agost

CORREBARS 
18.30 h. Plaça de la Quartera. Venda de tiquets.
19.00 h. Plaça de la Quartera. Inici del Correbars, 
que recorrerà diversos carrers del poble. Durant el 
recorregut, els bars participants oferiran begudes i 
tapes. 

Bars i establiments participants: Lotus,
Carnisseria Llorens, Bar Vi Novell, Entrepà i Pa, La 
Bacchanal, Hostal Sport, El Frankfurt, Hollywood, 
Cafeteria Àgora, Bar del Tomb i Restaurant Quinoa. 

En acabar el Correbars, sorteig d’un sopar per a 
dues persones, valorat en 50 €, gentilesa de Kab-
balah i 1 hora i 30 minuts de pàdel, gentilesa de Set 
de Pàdel. 
Organitza: La Mulassa de Falset.

19.00 h. Casa de la Festa
(Placeta de Cal Magrinyà).
EXPOSICIÓ DELS TREBALLS
DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
LA QUARTERA
Inauguració de l’exposició, que romandrà
oberta al públic amb el mateix horari de
la Casa de la Festa.
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13.00 h. 
REPIC DE CAMPANES I 
ENLAIRADA DE COETS
Toc de sortida de la Festa Major amb el so 
les campanes i l’enlairada de coets amb la 
Colla de Diables “Pere Botero”.
Acte retransmès en directe per TV Falset.

ATRACCIONS INFANTILS
Del 12 al 16 d’agost. Euterpe.
Les atraccions infantils s’instal·len un altre
cop a l’Euterpe, oferint un preu especial
(promoció de 2x1) el dia 16 d’agost. La resta 
de dies, el preu de les atraccions serà 
l’habitual.

13.00 h. Plaça 1 d’Octubre (de les Escoles).
VERMUT AMB ELS QUINTOS DE 2022
Els Quintos de 2022 ens ofereixen un vermut 
amenitzat per Tu Manu-DJ. 
Organitza: Bar Kabbalah.

18.00 h. Teatre de l’Artesana.
PREGÓ DE FESTA MAJOR 
Els integrants de l’Ajuntament Petit
(format per alumnes de 6è de l’escola
Antoni Vilanova) seran els pregoners de
la Festa Major 2022, que comptarà amb
la participació de les autoritats locals, els 
quintos…
Acte retransmès en directe per TV Falset.

19.30 h. (aprox.)
CERCAVILA
En acabar el pregó, sortida de la cercavila 
del carrer Miquel Barceló amb els següents 
elements de festa: Diables, Batucada Batibull, 
Nans, Gegants, Grallers de la Falç, Mulassa, 
Somera, Ball de Valencians, Grallers Bufalodre 
i la Banda Vila de Falset.  Cercavila fins a la 
plaça de la Quartera i encesa de La Tupinada 
a càrrec de Francisco Diaz Seco i Josefa 
Venteo Martos, de la Geladeria de Falset, 
acompanyats pel diable Adrià Olivé Vilalta.
Acte retransmès en directe per TV Falset.

23.30 h. Envelat de l’Euterpe.
BALL DE NIT AMB
L’ORQUESTRA HIMALAYA 
Gratuït. 

En acabar el ball. Envelat de l’Euterpe.
DISCOMÒBIL
Discomòbil amb Xart Deejay.
Gratuït.

Divendres 12 d’agost
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9.00 h. Camp de tir.
TIRADA LOCAL SOCIAL: 
MEMORIAL ENRIQUE PASCUAL 
Organitza: Associació de Caçadors de Falset.

De 10.30 h a 13.00 h. 
Placeta de Cal Magrinyà.
TALLER DE DIBUIX: “ Per festes Ma-
jors el protagonista ets tu”.
Memorial Llibert Borràs
Creació de banderoles amb dibuixos
realitzats pels participants, amb la finalitat de 
guarnir la Plaça Magrinyà per Festes Majors.
Organitza: Associació Sociocultural La Carinyena.

D’11.00 h a 13.00 h. Pavelló poliesportiu.
TIR AMB ARC
Obert a tothom que vulgui passar una bona 
estona practicant el tir amb arc.  
Organitza: Club d’Arquers.

De 13.00 h a 15.00 h. Carrer de Baix 
(cruïlla Font del Forn).
VERMUT AMB SILVERFOXES DJ’S

16.00 h. 
MIGDIADA POPULAR
És l’hora de fer la migdiada, 
tothom a casa seva.  

18.30 h i 21.00 h. Teatre l’Artesana.
LA PLAÇA DEL DIAMANT: 
Concert espectacle de música, 
teatre i dansa
La Corranda, amb direcció de Josep

Ahumada, presenta La Plaça del Diamant, 
espectacle de música, teatre i dansa. Amb 
música en directe interpretada pel grup
Corranda Ensemble amb la direcció i els 
músics que van enregistrar la música
expressament per a aquest espectacle:
Miquel Àngel Cordero (Composició,
contrabaix i piano), Marta Cardona (Violí), 
Oriol Aymat (Violoncel), Jordi Molina (Tenor), 
Toni Pagès (Percussió), Pere Martínez (Veu). 
Preu: 12 € (Les entrades es vendran anticipadament
a l’Ajuntament de Falset en horaris d’oficina i els
divendres 5 i dimecres 10 d’agost de 19.00 h a 20.30 h 
a la taquilla del teatre.
Organitza: La Corranda.

CONCERT D’ELS PETS I PRIMERA CITA
(Garbinada Pop)
23.00 h. Envelat de l’Euterpe.
ELS PETS
La segona edició del festival Garbinada Pop 
porta Els Pets a Falset, la mítica banda de 
rock català, que acaba d’estrenar disc. 

01.00 h. Envelat de l’Euterpe.
PRIMERA CITA
Els falsetans Primera Cita prenen el relleu 
d’Els Pets a l’envelat de l’Euterpe.  
Preu: 17 € anticipada i 20 € a taquilla.
Venda d’entrades: www.codetickets.com i a l’Ajunta-
ment de Falset.
Organitza: Plujafina.

En acabar el concert. Envelat de l’Euterpe.
DISCOMÒBIL
En acabar el concert de Primera Cita,
discomòbil amb DJ Fargaz i DJ Kapa.

Dissabte 13 d’agost
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Falset recupera el Ball de valencians
El Ball dels valencians és el nom amb què es coneix el ball que ha originat les actuals colles de 
castells. El nom ve de l’origen valencià d’aquests balls, els quals encara es preserven en la forma 
de la Muixeranga d’Algemesí.
Si bé no s’ha pogut demostrar com va arribar a Catalunya, el cert és que durant el segle XVIII el 
Ball dels valencians es va escampar pels pobles del Camp de Tarragona. El primer ball documentat 
és l’any 1687 a Tarragona.
El Ball de Valencians acabava amb una torre humana i aquesta, amb pas dels anys, va anar
evolucionant fins a arribar a la primera construcció de sis pisos, actuació castellera documentada 
el 1770 a l’Arboç.
El Priorat va ser una de les comarques del Camp de Tarragona on també es va introduir el Ball 
dels valencians, i així està documentat en pobles com Bellmunt (on encara n’hi ha), Capçanes, 
Poboleda, Porrera, Ulldemolins i Falset.
La idea de recuperar el Ball de valencians a Falset va ser la Marcel·la Cortés, que participava
del Ball de valencians de Reus, que va haver de deixar per diferents motius, com la Covid-19. 
De fet, quan ens va venir amb aquesta idea, no sabíem que a Falset antigament ja n’hi havia
hagut, de Ball de valencians.
Sigui com sigui, a partir d’aquell dia vam anar desenvolupant una idea que hem convertit en
realitat. Ara ja podem dir que aquesta Festa Major de 2022 Falset recupera el seu Ball de
valencians.

Ball de valencians de Falset.
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BICICLETADA POPULAR
11.00 h. Concentració a la plaça de
la Quartera per formalitzar les inscripcions.
12.00 h. Inici de la bicicletada popular.
Activitat popular dissenyada per a ciclistes 
de totes les edats i amb recorregut familiar.
Premis: Als participants més jove i més gran,
i a la família amb més participants.
Organitza: Penya Ciclista Priorat.

De 13.00 h a 15.00 h. Plaça de la Quartera.
VERMUT AMB DJ MAMI

16.00 h.
MIGDIADA POPULAR
Tothom a fer la migdiada, a casa, amb
el ventilador ben a prop.  

18.30 h. Plaça d’Àngel Marquès.
CORRESOMERA
La Somera també vol fer la seva festa, i hi 
convida els més petits de la casa. Us espera 
a la Plaça d’Àngel Marquès (o Plaça Vella) 
amb invitats sorpresa i la beguda infantil del 
Mulasset. 

19.30 h. Sala Absis del Castell de Falset.
CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA 
AL CASTELL
A càrrec de Robrecht de Roeck, violoncel. 
Quintet Mompou (violins, viola, violoncel, 
contrabaix).
Programa: Concert per a violoncel en re 
major (Joseph Haydn), Scherzo del Quartet 
núm. 4 (Amadeu Cuscó), Meditació de Thaïs 
(Jules Massenet), Minuet impetuós del Quin-
tet núm. 10 (Georges Onslow), L’Empordà, 
sardana (Enric Morera).
Preu: 10 € entrada general i 7 € entrada menors,
pensionistes, aturats i discapaitats.
Organitza: Associació I Catalani.

21.00 h. Piscina municipal.
CONCERT D’EL PETIT DE CAL ERIL
(Garbinada Pop)
La segona edició del Festival Garbinada Pop 
porta a Falset a El Petit de Cal Eril, en el que 
serà el seu últim concert a les comarques de 
Tarragona un cop que ha anunciat que es 
retira dels escenaris almenys una temporada.
Preu: 10 € (anticipada) / 12 € (taquilla).
Venda d’entrades: www.codetickets.com.
Organitza: Plujafina.

22.30 h. Des del Castell i pels carrers del poble.
CORREFOC
Tornem a viure el tradicional Correfoc amb la 
Colla de Diables Pere Botero.
Organitza: Colla de Diables Pere Botero.

En acabar el Correfoc. Plaça de la Quartera.
CORREMULASSA
Torna el Corremulassa, amb “El Mulasset”, 
la típica beguda de la Mulassa. El Corre-
mulassa és una festa difícil de descriure,
però normalment tot allò indescriptible és 
especial. En una mateixa nit unim diferents 
elements: música, llum, foc, cultura, 
actualitat, tradició, sorpreses, amics… 
La fusió d’aquests elements crea un món
que és pura màgia, festa i felicitat.

Tot comença amb el pregó del Joaquín,
un capgròs que va arribar a aquesta festa
per quedar-s’hi. Seguidament, li toca a
la Mulassa, que amb el foc de la Colla de 
Diables Pere Botero de Falset pujarà corrent 
per la Plaça de la Quartera, tot donant pas 
als altres elements convidats i al cantant 
Miquel del Roig. 
La festa segueix a la plaça de la quartera fins 
a les 05.00 h.
Acte retransmès en directe per TV Falset.
Organitza: La Mulassa de Falset

Diumenge 14 d’agost
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Com és habitual, la túnica que vesteix la Mulassa pel CorreMulassa sumarà enguany un nou
dibuix. En aquesta ocasió, a càrrec de Jordi Capafons, que suma el seu dibuix al dels artistes que 
l’han precedit.

Donant tombs al que representa per mi la Festa Major, em va venir el Correfoc al cap. Vaig
recordar la imatge de recórrer el poble tot mullat per galledes d’aigua demanades a crits, entre
la llum de les espurnes, el tro dels petards i el repic dels tambors.
És així que, mirant l’espai entre els dibuixos del Josep Ahumada i el Gregori Salvat, em vaig
decidir per un diable ballant, amb el vestit i l’emblema de la Colla Pere Botero de Falset. A la 
vegada, vaig representar la nit amb un cercle que uneix tots tres dibuixos quant a tons, colors i 
estructura, alhora que dona contrast a la figura.
Espero que us agradi i aprofito per agrair l’oportunitat de col·laborar amb el meu dibuix al 
CorreMulassa d’aquest 2022.
Bona Festa Major!

Jordi Capafons

Nou dibuix de Jordi Capafons
a la túnica del CorreMulassa
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11.00 h. Carrers de la vila.
CERCAVILA DE L’ESPÍGOL
Ordre de l’Espígol: Somera – Mulassa – Xa-
ranga – Nens i nenes sols – Carro de l’Espígol 
– Nens i nenes que van en cotxet – Gegants 
bojos del carnaval de Solsona – Gegants de 
Falset i Banda.
Cercavila en el qual els nens i nenes 
escamparan espígol, tot perfumant els 
carrers amb la fragància d’aquesta planta. 
La cercavila comptarà amb la participació 
dels elements de festa. En acabar, a la plaça 
de la Quartera, es farà una foto de grup amb 
tots els nens i nenes participants, i se’ls 
obsequiarà amb una bossa de llaminadures.
Acte (arribada de l’Espígol a la Plaça de 
la Quartera) retransmès en directe per TV 
Falset.

De 13.00 h a 15.00 h. Plaça de la Quartera.
VERMUT AMB DJ MAMI + 
TU MANU DJ

13.00 h. Església de Santa Maria.
MISSA SOLEMNE DE L’ASSUMPCIÓ-
DE LA MARE DE DÉU

16.00 h.
MIGDIADA POPULAR
Tothom a fer la migdiada, a casa, ben frescos.  

18.00 h. Nou Camp Domènech – Aragonès.
FUTBOL: TROFEU DE FESTA MAJOR
Partit de futbol entre el Falset Esportiu i 
l’Olímpic Mora d’Ebre.
Organitza: Falset Esportiu.

20.00 h. Envelat de l’Euterpe.
CONCERT DE TARDA AMB
L’ORQUESTRA JUNIORS
Gratuït.

23.00 h. Plaça de la Quartera.
BALL DE COQUES
Ball amenitzat per la Banda de Música “Vila 
de Falset”. El ball s’iniciarà amb la Jota de 
Falset, ballada per la pubilla i les damisel·les 
amb les autoritats locals. Prosseguirà amb els 
balls de la pubilla i l’hereu, i de les damise-
l·les i fadrins. A continuació, s’obrirà el ball a 
la resta de gent, seguint la tradició que diu 
que l’home ha d’obsequiar amb una coca a 
la seva parella de ball. En acabar el Ball de 
Coques es rifarà la Toia.
Preu de la coca: 5 €.
Acte retransmès en directe per TV Falset.

En acabar el Ball de coques. 
Envelat de l’Euterpe.
BALL DE NIT AMB
L’ORQUESTRA JUNIORS
Gratuït

En acabar el Ball de nit. 
Envelat de l’Euterpe.
DISCOMÒBIL AMB DJ FARGAZ
I DJ KAPA
Gratuït

Dilluns 15 d’agost
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11.30 h. Envelat de l’Euterpe.
ESPECTACLE INFANTIL
“REGGAE PER XICS” 
Quadern de Bitàcola
La Companyia The Penguins ens ofereix 
aquest espectacle infantil. Els concerts de 
Reggae per Xics atrapen els nens i nenes 
des del primer moment i fan ballar tota la 
família. En aquesta ocasió, han preparat un 
viatge travessant el mar, una aventura on 
coneixeran animals, plantes i personatges 
molt especials, a més de descobrir què pas-
sa quan s’omple el mar de residus. La banda 
ha preparat un espectacle amb una esceno-
grafia especialment dissenyada per l’ocasió, 
on attrezzo, llums i so fan créixer un show 
que combina música, humor i que convida a 
reflexionar.
Gratuït

En acabar l’espectacle infantil. 
Carrer Miquel Barceló
VERMUT AMB LA BANDA VILA
DE FALSET

16.00 h.
MIGDIADA POPULAR
Migdiada col·lectiva i totalment voluntària 
per part dels falsetans i falsetanes als 
respectius domicilis. 

19.00 h. Plaça de la Quartera.
BATALLA DE FLORS
Torna la Batalla de Flors, una de les grans 
atraccions populars de la Festa Major de Fal-
set. Les carrosses sortiran del carrer Miquel 
Barceló, i tindran un pernil de premi en tots 
els casos. Venda de confeti a la plaça de la 
Quartera.
Acte retransmès en directe per TV Falset.

En acabar la Batalla de flors.
Plaça de la Quartera.
FI DE FESTA MAJOR
Aquest any, tan aviat com s’acabi la Batalla 
de Flors, no ens mourem de la Plaça de la 
Quartera, on celebrarem la fi de la Festa 
Major amb música, canons de confeti i altres 
sorpreses. 

Dimarts 16 d’agost
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‘Garden-party’ fa 100 anys
Cal no perdre de vista que la Festa Major, antigament, era una celebració que organitzava, 
més que l’Ajuntament, l’Església i les entitats locals. Una bona mostra d’aquesta rea-
litat la trobem en tota l’arrencada del segle XX, quan alguns dels actes més potents de 
la Festa Major els organitzaven societats culturals privades com L’Artesana o La Il·lustració
Obrera, que convocaven balls, teatre i espectacles de tota manera. Els particulars 
més rics també aprofitaven aquells dies per organitzar festes privades a l’última moda,
com la que esmenta la revista Priorat el 1922 (ara fa justament 100 anys): “Els Srs. Casals
celebraren una garden-party a la seva finca d’El Tancat, a la que assistiren les seves
nombroses relacions, que restaren complascudíssimes de l’esplendidesa amb què foren ob-
sequiades. Tan agradable festa va acabar amb un animat ball”. 

Curiositats de les Festes d'abans



ALTRES ACTES
20 i 21 d’agost 
Celler Cooperatiu de Falset.
FIRA DE LA TOMACA DEL
PRIORAT I DE VARIETATS
HORTÍCOLES TRADICIONALS
Tercera edició d’una jornada dedicada a la 
riquesa de sabors i aromes existents en les 
varietats tradicionals de la tomaca. Tast de 
diferents varietats tradicionals de tomaca.
Telèfon de contacte per als interessats a
participar: 666 631 118 (Pere Pellejà Llop).

20 d’agost 
23.45 h. Pista de la piscina.
FESTA A LA PISTA DE LA PISCINA: 
ELECTROGRAPE ATÒMIC
Actuació de Mano’s Rock, DJ Fargaz
i Pau Brull.
Preu: 8 € (anticipada) i 10 € (taquilla).
Organitza: Falset Esportiu.

24 de setembre
19.00 h. Castell de Falset
EXPOSICIÓ CÀNCER DE MAMA. 
FOTOGRAFIA I XERRADA 
Gratuït
Organitza: Associació Sociocultural La Carinyena
i Lliga contra el Càncer.
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Anunci de multes 
per Festa Major

Alguns pares, mares, nens i nenes de
Falset no van deure oblidar amb facilitat 
la Festa Major del 1930. Aquell any, apro-
fitant que es va descobrir una placa en 
honor d’Antoni Vilanova a la plaça de les 
Escoles (el benefactor que havia cedit els 
terrenys per fer-ne l’edifici), l’Ajuntament 
va decidir reunir tot l’alumnat al teatre de 
l’Artesana, en un acte cultural inclòs dins 
del programa festiu. La bona notícia és 
que la Caixa de Pensions (que ja tenia ofi-
cina al poble) va regalar llibretes d’estalvi 
“als alumnes d’ambdós sexes que havien 
assistit al curs passat”. Als millors estu-
diants, els va posar al compte fins a 10 
pessetes. Tot seguit, però, l’alcalde va fer 
un anunci que va deure posar els pèls de 
punta a algunes famílies: “Digué que ha-
vent-se assabentat que son molts els nois 
que no assisteixen a les escoles portará 
una llista de tots els menors de 12 anys 
que no assisteixin a les classes per multar 
i castigar els pares amb tot el rigor que la 
llei li permeti” (revista La Voz de Falset). 
Seguidament, va desitjar bona Festa Ma-
jor a la concurrència.

Curiositats de les Festes d'abans



2022 PUBILLA,
HEREU,
DAMISEL·LES
I FADRINS
Hereu i pubilla
Biel Fargas Navarro i Alba Ferre Marco.

Primer fadrí i primera damisel·la
Joan Coll Àguila i  Irene Rosales Llorens.

Segon Fadrí i segona damisel·la
Nil Capdevila Batllevell i Berta Forés Cortés.



FESTA 
GRÈFOL



Dissabte 27 d’agost

18.30 h. Plaça del Castell de Falset.
CONCERT DE CAMERATA XXI
AMB MARTA CARDONA
Camerata XXI i la violinista Marta Cardona 
ens ofereixen Les 4 estacions de Vivaldi.
Preu: 8 €.

19.00 h. Missa a l’Església parroquial
de Santa Maria.
MISSA

20.00 h. Portal dels Ferrers.
TRASLLAT DE SANTA CÀNDIA
Trasllat de la imatge de Santa Càndia, en 
processó popular, fins a l’església parroquial 
de Santa Maria, on serà rebuda, a la plaça, 
per tots els elements festius de la vila. Els 
fanalets per a l’arribada de Santa Càndia es 
poden comprar a l’església o a l’Ajuntament. 
Preu: 2 €.

20.30 h. Parròquia de Santa Maria.
COMPLETES I NOVENA

27 i 28 d’agost. 
Sala Absis del Castell de Falset
EXPOSICIÓ DE BONSAIS
DE L’ESCOLA BONSAIZEN
L’Associació de Dones la Quartera ens porta 
per tercer cop una exposició de bonsais que 
faran les delícies de tothom.
Organitza: Associació de Dones La Quartera.

Del 27 d’agost al 4 de setembre. 
20.00 h. Parròquia de Santa Maria.
MISSA I NOVENA 
DE SANTA CÀNDIA

Diumenge 28 d’agost

13.00 h. Ermita de Sant Gregori.
MISSA A L’ERMITA
DE SANT GREGORI
19.30 h. Plaça de la Quartera.
SARDANES AMB
LA COBLA COSSETÀNIA
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Ai, la moda!

El prior de Falset l’any 1930 va deci-
dir fer una espècie de crònica titulada 
“Apunts de Festa Major”, que va publi-
car la revista Priorat. Entre d’altres co-
ses, el mossèn escriu, tot parlant dels 
canvis en la manera de vestir arribada 
la Festa Major: “Les donzelles –els nos-
tres angelets endimoniats–, d’això de 
vestir-se i abillar-se ja en saben tots els 
secrets i els trucs. Una escola de fora ha 
tirat per terra aquell recatament, aque-
lla modèstia, aquella simplicitat i aque-
lla veritat de la presentació de les don-
zelles que foren, i ara les veureu davant 
d’un mirall on s’hi reflecteix el marbre 
ple de vasets, d’ampolles d’essències, 
de capses d’ungüents, de barretes de 
colors, i quan surten d’aquella cam-
breta que la mare ha de fer com qui 
no veu, no semblen filles del seu pare 
ni de la seva mare. I allà van elles amb 
una cara que no és ben bé la seva i una 
carn que no sembla seva, princeses 
elegants amb aire d’estrella cinemàtica 
avui, i plegadores d’avellanes en la rea-
litat de passades les festes, la majoria. 
I els fadrins, si fa no fa. Un pare i un fill 
vestits de Festa Major, ni anant de bra-
cet us donaran la sensació d’una cosa 
que harmonitza”.

Curiositats de les Festes d'abans



SANTA
CÀNDIA
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Divendres 2 de setembre
19.30 h. Plaça de la Quartera.
MASTERCLASS DE ZUMBA SOLIDÀRIA
Recaptació a favor de l’associació Ucraïnesos 
de Tarragona khortytsya
Inscripcions a lacarinyena@gmail.com 
Preu d’inscripció i obsequi: 7€.
Organitza: Associació Sociocultural La Carinyena.

Dissabte 3 de setembre
D’11.00 h. a 13.00 h. Pavelló poliesportiu.
TIR AMB ARC
Obert a tothom que vulgui passar una bona 
estona practicant el tir amb arc. 
Organitza: Club d’Arquers.

12.00 h. Placeta de Cal Magrinyà.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
D’ISABEL INGLÈS
La falsetana Isabel Inglés, amb la participació 
de Roser Vernet, ens presenta el seu llibre 
titulat ‘La Calaixera’. 
Organitza: Biblioteca de Falset.

13.00 h. 
REPIC DE CAMPANES
I ENLAIRADA DE COETS

De 17.30 h a 19.30 h.
Placeta de Cal Magrinyà.
TALLERS INFANTILS

20.30 h. Carrer Miquel Barceló.
PLANTADA DE GEGANTS

21.00 h.
CERCAVILA GEGANTERA
A la participació dels Gegants de Falset s’hi 
sumaran les següents colles: gegants d’Al-
forja, Vimbodí, Mataró, Capçanes i la Colla 
Lucius Marcius. Tampoc hi faltaran la Banda 
Vila de Falset, la Mulassa i la Somera. Sortim 
tots a rebre’ls.

En acabar la cercavila.
FRANKFURADA
Si vols gaudir del bon ambient de la plaça de 
la Quartera i sopar a la fresca, no et perdis la 
Frankfurada.

23.00 h.
BALL DE GRALLES
Preparats per ballar al so de les gralles? Us 
proposem fer-ho fins a l’extenuació. Mou 
l’esquelet al so de la gralla.
Organitza: Colla Gegantera de Falset.

Diumenge 4 de setembre
12.30 h. Església parroquial.
MISSA SOLEMNE DE
LA PATRONA SANTA CÀNDIA
Missa solemne, ofrenes de les entitats i pro-
cessó fins a la capelleta de Santa Càndia. 

19.00 h. Teatre de l’Artesana.
29è CONCURS LITERARI DE POESIA 
I NARRATIVA
El concurs literari de poesia i narrativa arriba 
a la seva 29a edició. En acabar, entrega de 
records a les entitats de Falset. 
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
i Centre d’Estudis Falsetans.

Dissabte 10 de setembre
CLOENDA DE LES 50es JORNADES 
INTERNACIONALS DE FOLKLORE: 
JIF CATALUNYA 2022

12.00 h.
CERCAVILA
Gran cercavila de cloenda de les
JIF-CATALUNYA 2022, amb la participació 
dels grups internacionals de Brasil, Bulgària, 
Kenya, Romania i Mèxic i els diferents grups 
de cultura popular de la Vila de Falset. 

13.00 h. Ajuntament de Falset.
RECEPCIÓ DE BENVINGUDA
ALS GRUPS
En acabar la recepció. Plaça de la Quartera.
TASTET A PLAÇA
Mostra a la Quartera amb les actuacions de 
diversos grups internacionals. 

19.00 h. Teatre de l’Artesana.
ESPECTACLE DE CLOENDA
DE LES 50es JIF CATALUNYA 2022

Diumenge 11 de setembre
08.00 h. Pavelló poliesportiu (sortida).
15A CURSA DE MUNTANYA 
VILA DE FALSET
Dos circuits de 13 i 26 kilòmetres a escollir.
Inscripcions: www.cursadefalset.net.
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Santa Càndia



Obtingut el permís competent per exposar el 
cos de Santa Candia a pública veneració dels 
fidels, va ser traslladat de Tarragona a aquesta 
vila a les espatlles de vuit persones que es re-
llevaven de tant en tant. El cos va pernoctar a 
Pradell de la Teixeta, a la casa Just, i el 25 de 
setembre de 1774 va arribar per fi al lloc on 
avui es troba: la capelleta situada a les afores 
de Falset, entre el camí Antic de Reus i el que 
va a les finques particulars de la partida dels 
Fontanals.
La rebuda va ser entusiasta i les festes van du-
rar vuit dies i van ser solemníssimes. Ben aviat, 
els feligresos van proposar d’edificar-li una ca-
pella i un altar a l’església. Un projecte que va 
fer-se realitat entre el 1792 i 1793, quan se li va 
erigir una bonica capella entre l’altar de Sant 
Antoni de Pàdua i el de la Mare de Déu del 
Roser. 
Però els francesos, el 15 d’agost del 1808, 
després de saquejar la població i assassinar 
alguns veïns, van profanar el temple. Seguida-
ment, van enderrocar i cremar totes les imat-
ges del primer pis dels altars, i van treure de 
l’urna el cos de Santa Càndia, tirant pel terra 
de la capella totes les sagrades Relíquies. 
Recollides pels fidels, posteriorment, van ser 
col·locades en una caixa, i per preservar-les 
d’altres profanacions van ser dipositades al 
Monestir d’Escornalbou. 
Acabada la Guerra del Francès i restablerta la 
pau, les sagrades Relíquies van tornar a Falset. 
Llavors, la cúria de Tarragona va obrir un expe-
dient on concloïa que, ateses les circumstàn-
cies, no podia certificar que aquelles Relíquies 
fossin les mateixes que havien arribat a Falset 
el 1774. Així que es va resoldre no donar-los-hi 

culte en públic i conservar-les en un lloc secret 
de l’església fins que es provés la seva auten-
ticitat. 

Anys després, el 1877, l’Arquebisbe de Tarra-
gona, Constantí Bonet, va tornar a examinar 
les Relíquies, sense que es trobés cap data o 
document acreditatiu. Així que les Relíquies 
van seguir al mateix lloc, és a dir, ocultes en el 
que era la tribuna dels Ducs de Cardona.
En la seva història de Falset, Mossèn Francesc 
Mestre, a final del segle XIX, va deixar cons-
tància d’aquests fets i fins i tot va deixar anotat

on hi havia amagades les relíquies. Va ser grà-
cies a aquesta notícia històrica que, el 1960, el 
Rector, el Vicari, el sagristà i una altra perso-
na, després d’estudiar els documents de l’ar-
xiu parroquial, van poder trobar l’urna amb les 
Relíquies i es van posar mans a la feina. Temps 
després, un estudi científic va provar l’autenti-
citat de les restes, i les autoritats eclesiàstiques 
van autoritzar novament  la seva  veneració pú-
blica.
         El 9 d’agost de 1961, D. Benjamín de Arri-
ba i Castro, Arquebisbe de Tarragona, va fir-
mar-ne la identificació, junt al Rector de Falset, 
Mossèn Jaume Ciurana, i les Relíquies van ser 
dipositades sota l’altar Major en una urna feta 
per l’Escola Massana. El cofre amb les restes 
de Santa Càndia s’obre tan sols quan el 7 de 
setembre cau en diumenge, i és llavors que es 
poden veure. 

Història de les relíquies de 
Santa Càndia a Falset
Francesc Vaqué

46 47Fragment de la història de Falset i de l’Església escrita per Mossèn Francesc Mestre, 
on parla del trasllat de les Relíquies de Santa Càndia a Falset el 1774.

En el Palau Arquebisbal, D. Benjamín de Arriba y Castro, Cardenal 
Arquebisbe de Tarragona, signa l’autenticitat de les Relíquies davant
els representants de l’Església de Falset.
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Recomanacions de
trànsit per la Festa Major
Com és costum per 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 migdia de divendres 12 
d’agost, i no es reobrirà fins a la nit del dimarts 
16 d’agost.

Del divendres 12 d’agost i fins al dimarts 16, 
s’han establert les següents zones:

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

Zones d’aparcament
• Avinguda Pau Casals (davant la piscina) 
• Aparcament de la FontVella
• Aparcament del carrer Santa Joaquima 
• Aparcament del carrer Torroja
• Aparcament de l’antic camp de futbol
• Aparcament garatge Autocars Domènech

Zones on està prohibit aparcar
• Avinguda Generalitat, des del carrer Josep
Maria Guich i fins al carrer Miquel Barceló
• En els carrers on habitualment està prohibit 
aparcar

Recomanacions de
trànsit per Santa Càndia
Amb la voluntat de fomentar l’ambient festiu
al carrer, el Pont romandrà tancat al trànsit
de vehicles. La via es tallarà el migdia del
dissabte 3 de setembre, i es reobrirà la tarda 
del diumenge 4.
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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 perme-
sos 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 dia-
bles, especialment en cas de perill.
• En cas de patir cremades, cal dirigir-se de ma-
nera 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 apa-
radors amb cartrons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitat-
ges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als especta-
dors del Correfoc.

Normes per a un Correfoc segur
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