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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 Capafons, 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 proves esbojarrades que els japonesos feien al mític programa “Humor Amarillo”,
no et perdis l’eliminador i les esferes
inflables i el futbol bombolla! Vine i prova 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 univers 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.

DEL 12 AL 16 D’AGOST DE 2016
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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 carnet. El cost de l’entrada a la piscina per
aquells/es qui no disposen de carnet.

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’Innercut.
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’espectacle de sardanes Trencats i Seguits. A
continuació, s’iniciarà la tradicional cercavila de les Danses.

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’elegància 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’espectacle Trencats i Seguits, que interpretarà la Colla Sardanista 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 Barcelona 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 Cobla Reus.

DEL 12 AL 16 D’AGOST DE 2016
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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 Temazo l’integren enguany Maadraassoo, Funk D, Sem Thomasson i
Plan B.
Preu anticipada: 7€ (venda a Vinovell i Lotus Priorat).
Preu taquilla: 10€.
A partir de 16 anys.

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.

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 CorreMulassa, 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 popular.
Sortida de l’Avinguda Catalunya.
La Cursa Popular de Falset estrena
en aquesta edició un nou recorregut
urbà.
Preu: 1€

El carrer del Cós
38 anys de la cursa popular de
Falset són molts. Però sabies que
molt abans ja es feien curses coincidint 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.

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 disposat a fer riure i transgredir, del qual
se celebra aquest 2016 el centenari
del seu naixement.

DEL 12 AL 16 D’AGOST DE 2016
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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 llueixen d’allò més, en un exercici de creativitat 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 coreografia i es mostren en forma d’espectacle.
Gratuït.

Pirama
A les 21:30 h.
Plaça del Castell.
Fa molt de temps, quan els ocells tenien 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 creada 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.
DEL 12 AL 16 D’AGOST DE 2016
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