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Treballs manuals.
Els nens elaboren
els fanalets amb
què reben sant
Martí a cavall. La
rua s’acaba amb
llepolies per a tots.
AJUNTAMENT
D’ALTAFULLA

A la llum dels fanalets
DADES D ’ INTERÈS

Dies: Fins l’11 de
novembre
Concert: Els Pets,

Bongo Botrako i Satèl·lit
dia 8, a les 22.30 h, al
poliesportiu. 10 euros.

Ball de festa major:

Dia 9, a les 22.30 h, al
Casal la Violeta, amb
l’orquestra Belle Epoque.

Exposicions: Dia 2, a
les 20 h, a l’Ajuntament
inauguració de 40 anys
dels Castellers
d’Altafulla. Dia 8, a les
19 h, al Fòrum,
inauguració de10 anys
dels Bastoners
d’Altafulla.
A les escoles: Del 4 al

7 de novembre, els
Diables Petits, els
Castellers, els Grallers i
Bastoners i els gegants i
els nans, visiten les
escoles d’Altafulla.

Més informació:
www.altafulla.cat

M. JOSÉ RAMOS/ ALTAFULLA
● Uns cent cinquanta nens i nenes d’Alta-

fulla ja tenen a punt el fanalet que encendran el dia 10 de novembre, a la Rua de
Sant Martí, un dels actes més tradicionals
de la festa major d’aquesta vila del Tarragonès. Dies abans, la mainada participa als
tallers que s’organitzen a l’Esplai de la
Gent Gran per elaborar les caixetes de paper. Diu la llegenda que sant Martí, un
soldat romà, va topar amb un pobre que
tenia fred i li va regalar la meitat de la seva
capa, però en realitat es tractava de Jesús.
L’endemà, sant Martí va trobar la capa intacta. Amb algunes variants, aquesta llegenda també explica l’estiuet de Sant Martí i el nom de l’arc de Sant Martí.
Així doncs, diumenge que ve a la tarda
els més petits d’Altafulla il·luminaran els
carrers del nucli antic per on passarà el patró a cavall. Un cop a la plaça del Pou es
representa l’escena de la capa i, tot seguit,
nens i nenes podran degustar unes pastes
que elaboren els pastissers locals en la proposta Menja’t la capa de Sant Martí!

ANIVERSARIS RODONS
La cultura popular té un pes específic molt
important en aquesta festa major, sobretot

La rua de Sant Martí, a
Altafulla, s’il·luminarà de
nou amb els fanalets dels
més petits de la vila

els Castellers celebraran el 40è aniversari.
A l’Ajuntament i al Fòrum es podran visitar exposicions sobre la trajectòria de les
dues entitats. Precisament, els Castellers
d’Altafulla protagonitzen dos dels actes
més populars, la Diada Castellera, el dia
10, amb la participació dels Xiquets de
Tarragona i els Xicots de Vilafranca i la
pujada del pilar caminant per les escales
del dia 11. Aquest acte tan emocionant
precedeix l’ofici de festa major i la processó. Tot seguit, la festa continua amb l’actuació del Ball de Bastons i sardanes. La
traca final a la festa major la posaran els
Diables que, després del correfoc, escenifiquen el ball de Sant Miquel, amb els corresponents versots, que repassen l’actualitat local en clau satírica.

I A MÉS...

enguany, amb la celebració d’aniversaris
rodons i noves activitats. Per exemple, els
Diables Petits han dit els seus primers versotets i aquesta és la primera festa major
dels nous gegants. D’altra banda, els Bastoners d’Altafulla compleixen deu anys i

Més enllà dels actes de cultura popular, el
programa inclou propostes engrescadores,
algunes convertides en clàssic, com ara la
baixada de trastos que es farà aquest mateix dia 3 o l’esmorzar d’arengada que des
de fa quasi quaranta anys es fa la diada del
patró. En clau musical, cal destacar el concert amb sabor més tarragoní del dia 8: al
cap de cartell, Els Pets, i a l’escenari també
es podrà veure Bongo Botrako i el grup
d’Altafulla Satèl·lit.

La cultura popular, de fira
● Manresa

serà la capital de la cultura popular del 7 al 10 de novembre, quan se celebrarà la XVI Fira Mediterrània. El certamen,
un mercat de noves creacions i punt de trobada de professionals,
serà inaugurat per Jordi Savall, que estrenarà a Catalunya Mare
Nostrum. Diàleg de les músiques otomanes, cristianes i jueves.

Ballades amb
bona companyia
● Les ofrenes florals són
els actes més tradicionals de les Festes del
Sant Crist, que se celebraran a Balaguer (Noguera) fins al 10 de novembre. Els gegants ballaran acompanyats de
l’Harpia i de la Cucafera.

● Dins la Diada de Rememoració de la Fira de Salàs de Pallars (Pallars
Jussà), el 10 de novembre s’oferirà la I Mostra
de Bestiari Festiu de Peu
Rodó. Hi participaran la
Mulassa lo Sobrany i els
Cavallets de Salàs, Garot
i Garotet, de l’Arboç, i els
Cavallets Cotoners de
Barcelona.

Dinar de festa major
● Per

sant Martí, a les cases
d’Arenys de Munt es mengen
pomes de relleno, un plat molt
popular a pobles del Maresme
com Teià o Sant Andreu de
Llavaneres. El 10 de novembre, a Arenys es farà la XVIII
Mostra de Relleno.
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Diada de record a
Salàs de Pallars

