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Els balls tornen a l’Euterpe
Euterpe és la musa de la música en la mitologia 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 explica 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 justament 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 facilitat l’associació Carrutxa de Reus. La
informació (una carta al director) refereix
el següent: “Pero lo notable, lo principal, 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 viento: Euterpe. Veíanse allí reunidas en franca y alegre diversión numerosas familias
forasteras, tanto de Tarragona como de
Reus y hasta de Barcelona, entregándose todos á los placeres del baile en

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, organitzava balls, representacions teatrals,
concerts de música, conferències i altres
activitats. Les referències als balls i festes que se celebraven a l’Euterpe són
constants a la premsa de la segona meitat del segle XIX i principi del XX. “En los
jardines del Euterpe, que tiene á su cargo la nombrada sociedad, se han dado
bailes y dos funciones de teatro que
tanto unos como otras estuvieron concurridísimos” (1899). “Por la noche, bailes y teatro en idénticos sitios que el día
anterior, poniéndose en escena en los
Jardines de Euterpe el drama de Federico 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 teatral en los jardines Euterpe, elevación de
globos aerostáticos, disparo de un magnífico castillo de fuegos artificiales y baile 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 acollint 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.
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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’encreuament 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.
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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 20152016 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.

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 participació de la banda en cercaviles.
Però sabies que fa més de 100
anys, la banda també feia “bolos” i participava en festes d’altres
poblacions? Així ho recull La Vanguardia, en un article del 1903 sobre 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€.

30

Ajuntament de Falset

Festa dels Països Catalans amb
begudes de la terra i música
A les 19 h.
Casal Carrasclet (carrer Salvador Estrem i Fa, 14).
Acte organitzat pel Casal Carrasclet.

Correfoc amb la Colla de Diables
Pere Botero
A les 22:30 h.
Des del Castell pels carrers del poble.
Correfocs
Sabies que la participació de dimonis en les cercaviles de Festa
Major de Falset ja està documentada 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.

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.
CorreMulassa
En acabar el correfoc.
A la plaça de la Quartera.
Holi Festival DJs.
En acabar el CorreMulassa.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.

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.
DEL 12 AL 16 D’AGOST DE 2016
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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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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.

L’Espígol
Repartir espígol i altres plantes
oloroses pels carrers és una pràctica molt antiga i comuna de les
celebracions d’arreu de Catalunya. A Falset, la cercavila de
l’Espígol era la primera de totes,
i servia per netejar i perfumar els
carrers els dies de festa, antigament no massa nets degut al trànsit 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 perfumarán el ambiente esparciendo
aromática alfombra de flores,
recorriendo las calles el ball de
bastonets, los gigantes y los enanos con acompañamiento de la
música.»

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€.
Ball de Coques
Tot i que amb el pas dels anys la tradició ha evolucionat cap a un únic Ball de Coques, el cert és que antigament 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.
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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.

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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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 sempre 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.»
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Fi de Festa. Espectacle de la Clavellinera: Los Colors de la Jota
A les 22:30 h.
Envelat de l’Euterpe.
Entrada gratuïta.
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Los Colors de la Jota
Música, dansa, cançó, territori, paraula, tradició,
transmissió, història, festa ...
Aquest projecte de caràcter dinàmic i obert, dedicat 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 repertori 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 recuperat 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 Roser 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 Banda “Vila de Falset” i Traüt espectacles.

La Botiga de Festes
Ubicació: Carrer Miquel Barceló, 1.
Horaris
s Del 25 al 30 de juliol, de 18 a 20 h.
s 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
s Concert de la Soul Machine i Teràpia de Shock: 10€.
s “No anem bé”, espectacle de Jordi L.P:
10€.
Vesteix-te de Festa
s Samarretes del 2015:
5€.
s Samarretes 2016:
10€.
s Mocadors de coll grans:
2€.
s Mocadors de coll petits:
1,50€.
s Bandera “Viu la festa”:
5€.
s Bandera petita de Falset senzilla: 15€.
s Bandera gran de Falset senzilla: 20€.
s Bandera petita de Falset:
20€.
s Bandera gran de Falset:
30€.
Preus del confeti per la Batalla de Flors.
s 1 bossa:
1€.
s 6 bosses:
5€.
s 12 bosses:
10€.
s 24 bosses:
20€.
s Caixa de 100 bosses: 84€.
DEL 12 AL 16 D’AGOST DE 2016
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Colla Convidada
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.
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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
s Portar
roba
de
cotó,
preferiblement
vella,
amb
mànigues i pantalons llargs.
s Portar un barret amb ales, que
cobreixi tot el cap, i tapar-se el
clatell amb un mocador de cotó.
s Protegir-se els ulls.
s Portar calçat adequat, ja sigui
esportiu, de muntanya o similar.
s Tenir cura de tapar-se les orelles
per disminuir els sorolls de les
explosions pirotècniques.
s No demanar aigua als veïns.
s Queda prohibit portar productes
pirotècnics particulars, únicament
estan permesos els preparats
pels organitzadors.
s Respectar les figures de foc, els
seus portadors i els músics.
s Adoptar una actitud correcta
amb els diables, no obstaculitzar
el seu pas ni fer-los caure.
s Seguir en tot moment les
indicacions
dels
diables,
especialment en cas de perill.
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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
s Retirar tots els vehicles dels
carrers per on transcorre el
Correfoc.
s Retirar de la via pública qualsevol
objecte que pugui dificultar el
pas dels actors,
s organitzadors i participants al
Correfoc.
s Abaixar els portals metàl·lics o
persianes en els edificis que en
disposin.
s Protegir els vidres de les finestres,
portes i aparadors amb cartrons
gruixuts.
s Enrotllar tots els tendals exteriors
dels habitatges i locals.
s No tirar aigua als participants ni
als espectadors del Correfoc.

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
s Avinguda Pau Casals (davant la piscina)
s Antic camp de futbol
s Carrer Mossèn Cinto Verdaguer
s Aparcament de la Font Vella
s Aparcament del carrer Santa Joaquima
s Aparcament del carrer Torroja
Zones on està prohibit aparcar
s Avinguda Generalitat, des del carrer Josep Maria Gich i fins al carrer
Miquel Barceló
s En els carrers on habitualment ja està prohibit aparcar
Zones de vianants
s Carrer Miquel Barceló.
s Plaça de la Quartera.
s Avinguda de Catalunya.
s 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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Blanca Domènech Pellejà - Pubilla

Joan Jarque Brull - Hereu
Aina Aragonès Abella - 1a Damisel·la

Unai Cabrero Garcia - 1r Fadrí

Maria Queralt Agramunt - 2a Damisel·la

Roger Valldeperas Aznar - 2n Fadrí
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