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22 al 29 
de setembre

Setmana de la 
Mobilitat Soste-

nible i Segura
Campanya del 

transport públic

100 anys
de la Cavalcada de Reis

100 anys
Inauguració del Teatre Metropol

75 anys
Visita a Tarragona de Federico García 
Lorca i Salvador Dalí

40 anys
Colla Xiquets de Tarragona

40 anys
Club Vaixell
35 anys
Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla
30 anys
Recuperació del Ball de Dames i Vells
25 anys
Recuperació del Drac
25 anys
Recuperació de l’Àliga
20 anys
Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau
20 anys
Recuperació del Ball de Turcs i Cavallets
20 anys
Projecte Festa per a Tothom
20 anys
Colla de Diables Voramar del Serrallo
20 anys 
Nano Maginet

Tarragonines, 
tarragonins, tecleres 

i teclers de tota 
la ciutat: guarniu 

finestres i balcons 
amb senyeres i 

domassos!

* Declarada Festa Tradicional d’Interès  
Nacional l’any 1996 i Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional l’any 2010 pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i declarada també Festa 
d’Interès Turístic pel Govern de l’Estat l’any 2002.
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nostres projectes: entre tots fem Tarragona i 
treballant amb planificació i complicitat tots 
millorem.
Santa Tecla ha estat declarada enguany 
Festa Patrimonial d’Interès Nacional, la qual 
cosa atorga un reconeixement i projecció 
que transcendeix a tota la ciutat. És, doncs, 
el moment de projectar i d’obrir la ciutat i 
compartir-la. És el moment de fomentar la 
convivència entre nosaltres, de gaudir la 
Festa amb la participació de totes i tots. És 
el moment de recuperar i reviure les nostres 
tradicions, les que ens uneixen i ens atorguen 
sentit col·lectiu.
Per tot plegat, Santa Tecla arriba amb un pro-
grama carregat d’actes, per a aconseguir una 
Festa cada vegada més viva i participativa. 
Ara només queda una cosa, la més important: 
gaudir-la. I això, com a alcalde, és el que us 
desitjo.

Visca Santa Tecla!

salutació 
de l’alcalde

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona

Quan l’estiu comença a agonitzar i els rajos 
del sol de setembre encara escalfen amb ti-
midesa, però amb plenitud, la pell i els cors, 
sortim al carrer per compartir la nostra festa 
secular. 
Santa Tecla és un dels moments més culmi-
nants i eufòrics del calendari tarragoní, té les 
seves pròpies músiques, sabors, colors i olors. 
Les tarragonines i els tarragonins, ja sigui per 
tradició o devoció, ho portem implícit en el 
nostre ADN col·lectiu perquè la festa és plena 
d’emocions i sentiments que ens agermanen 
des de llevant fins a ponent.
Aquests dies vivim pletòricament, com si vol-
guéssim aturar el pas inexorable del temps 
que ens mena a la incertesa del futur. És el 
nostre particular carpe diem abans de comen-
çar definitivament el curs. Però també és la 
festa merescuda després d’un any d’esforços, 
lluites, somnis i superació de reptes personals 
o col·lectius que mouen el motor de Tarra-
gona; això malgrat els moments difícils de 
la conjuntura econòmica, demostrem que la 
tarragonina és una gran societat, que treballa 
per superar-se a si mateixa i pel seu propi fu-
tur. Després de més de dos mil set-cents anys 
d’història, la ciutat no es pot improvisar. Sa-
bem d’on venim i hem de tenir clar on anem. 
Hem de saber què volem ser per assolir els 
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Sandra Coloma Santos
Consellera de Festes, Joventut,

Cooperació i Centres Civics

tagonistes d’aquesta llegenda, us convido a 
endinsar-vos i caminar pels carrers de Tarra-
gona, deixant-vos dur pel somni dels deu dies 
de festa durant els quals podreu trobar tots 
els elements màgics per fer-vos protagonistes 
de la història que preferiu protagonitzar.
Dansant a la nit amb les músiques que senti-
reu per totes les places, gaudint del menjar a 
la Teclatapa, o amb l’espineta amb caragolins, 
i del beure amb la mamadeta, fumant un puro 
i prenent un cafè per un duro, i escoltant com 
el cel es trenca amb les tronades, el castell de 
focs… I amb tot un seguit de noves propos-
tes per a grans i petits per poder ballar amb 
l’Àliga, jugar amb els nanos, la Mulassa o la 
Cucafera, i tapar-vos les orelles amb el Ball 
de Serrallonga, estrenar-vos amb la Baixadeta 
de l’Aligueta, la Mulasseta i el Lleonet, per als 
més petits i fins i tot el Correfoc Petit!! 
El millor patrimoni que té la Festa de Santa 
Tecla és la seva gent. Per això us convido a 
celebrar-la cada dia com a festa patrimonial.
Tarragonins i tarragonines, Santa Tecla torna 
a començar! Tots al carrer, Tarragona fa olor 
de festa i ja té un color especial. Prepareu-vos 
tots per ser protagonistes d’una gran història!

Visca Tarragona! Visca Santa Tecla!

el convit
Un any més arriba el mes de setembre, em-
blemàtic per a la nostra ciutat, i ens preparem 
per viure la festa de la nostra patrona. Aquest 
any voldria convidar-vos a viure-la d’una ma-
nera especial. 
Santa Tecla ha estat declarada per la Genera-
litat de Catalunya Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional, amb especial menció al Magí de les 
Timbales, els gegantons Negritos, els Gegants 
Moros, els Gegants Vells, els Nanos Vells, el ball 
de bastons, els castells –amb esment específic 
dels pilars caminant– i els tocs de campanes. 
La festa ha estat reconeguda una vegada 
més per la seva importància, i en aquest cas 
i sobretot pel patrimoni que la manté viva i els 
elements que la componen. Tots ells han arri-
bat fins als nostres dies gràcies a la cura de la 
gent que, sense imaginar-se en un principi el 
que podrien arribar a simbolitzar, ho feren per 
mantenir viva l’essència d’una gran ciutat.
El més sentit agraïment, doncs, per a tots els 
tarragonins i tarragonines que han treballat 
i treballen desinteressadament any rere any 
per la festa de Santa Tecla. Per als que hi són 
i per als que ens han deixat.
És per aquest motiu, la declaració de festivitat 
patrimonial, que volia convidar-vos a viure San-
ta Tecla com a protagonistes de la seva llegen-
da. Ella, gran oradora i agitadora de les masses 
populars, retorna cada any amb més força, 
fent-se gran i submergint-nos, a tots aquells 
que ens deixem portar, en una màgia que es 
percep en un aire diferent per tota la ciutat.
La tau grega, un altre dels seus atributs, ini-
cial del seu propi nom i també de la ciutat, 
simbolitza el triomf de la vida sobre la mort. 
Som qui som perquè Santa Tecla com a festa 
ha perdurat en el temps. Ha lluitat contra les 
feres, el foc, els monstres, i així, com a pro-
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Divendres 3 de setembre
19 h, Xabola dels Xiquets del 
Serrallo, Nou de Santa Tecla, 9. Tallers 
d’introducció als castells per a persones 
nouvingudes, dins del projecte “Tots 
som una colla”.
Organitza: Xiquets del Serrallo i 
Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya, amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya

Dilluns 6 de setembre
20.30 h, Local social Colla Jove Xiquets 
de Tarragona, Cós del Bou, 23. Tu també 
pots fer castells, endinsa’t en el món 
casteller. Tallers d’introducció als castells 
per a persones nouvingudes, dins del 
projecte “Tots som una colla”. 
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona 
i Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya, amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya

Dimecres 8 de setembre
19 h, CaixaForum Tarragona. Obra Social 
- Fundació La Caixa, Cristòfor Colom, 
2. Conferència inaugural de l’exposició 
“Cambodja, terra d’esperança”, 
fotografies de Gervasio Sánchez. Del 16 
de setembre al 21 de novembre, de dilluns 
a divendres, de 10.30 a 21 h; dissabtes i 
festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h.

Dijous 9 de setembre
20.30 h, Local social Colla Jove Xiquets 
de Tarragona, Cós del Bou, 23. Fem un 
castell? Tallers d’introducció als castells 
per a persones nouvingudes, dins del 

projecte “Tots som una colla”. 
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona 
i Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya, amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya

Divendres 10 de setembre
19 h, Xabola dels Xiquets del 
Serrallo, Nou de Santa Tecla, 9. Tallers 
d’introducció als castells per a persones 
nouvingudes, dins del projecte “Tots 
som una colla”. 
Organitza: Xiquets del Serrallo i Coordinadora 
de Colles Castelleres de Catalunya, amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya

20 h, Bar l’Ermita, Rambla Vella, 67. 
Acte de presentació de la Mamadeta 
Algueresa. La nostra beguda festiva 
ha inspirat els amics de l’Alguer en 
l’elaboració d’aquesta nova beguda. Una 
combinació del mirto, la beguda tradicional 
de Sardenya, i el granissat de llimona. 
L’acte comptarà amb la presència del 
president del Consell Comunal de l’Alguer.
Organitza: Associació d’Amics de l’Alguer 
de Tarragona
Col·labora: Bar l’Ermita

Diumenge 12 de setembre
10 h, Refugi 2 del Moll de Costa. 10a 
Trobada de Puntaires.
Organitza: UNAE i Unió de Jubilats del Port 
de Tarragona

10 h, Moll de Costa. 2a Marxa BTT 
Memorial Josep Lluís Navarro.
Organitza: Club Ciclista Tarragona

ACTES PREVIS



7

Dilluns 13 de setembre
Per anar escalfant motors els dies previs 
de Santa Tecla, res millor que l’activitat 
que en els últims anys ens ha acompanyat 
tots els matins i ha ajudat els nens i nenes 
a conèixer les interioritats d’alguna de les 
entitats del Seguici: la Santa Tecla a les 
escoles. 

Enguany, els Xiquets, la Jove, la Víbria, 
el Drac, els castellers de Sant Pere i 
Sant Pau, la Moixiganga, els Turcs i 
Cavallets, el Patatuf, els Cercolets, els 
Valencians, els Bastoners de l’Esbart 
Santa Tecla, el Ball de Serrallonga, el 
Lleó, els Xiquets del Serrallo, el Nano 
Capità, el Ball de Gitanes i l’Aligueta 
recorreran un total de 34 escoles i 8 
llars d’infants. 

9 h, Escola SOLC. Santa Tecla a les 
escoles. Xiquets de Tarragona, els castells 
a les escoles.

9 h, Col·legi Mare Nostrum. Santa Tecla 
a les escoles. Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, els castells a les escoles.

9 h, Escola Olga Xirinacs. Santa Tecla a 
les escoles. La Víbria a les escoles.

9 h, Escola Bonavista. Santa Tecla a les 
escoles. El Drac a les escoles.

9 h, Col·legi Sant Rafael. Santa Tecla a 
les escoles. Colla Castellera de Sant Pere i 
Sant Pau, els castells a les escoles.

11 h, Escola Pax. Santa Tecla a les 
escoles. La Víbria a les escoles.

11 h, Col·legi Joan XXIII. Santa Tecla a les 
escoles. El Drac a les escoles.

17.30 h, Sala d’actes de l’Antiga 
Audiència, pl. del Pallol, 3. Coincidint 
amb el primer aniversari de Tac12 i les 
Festes de Santa Tecla, enregistrament 
del primer programa d’esports de la 
temporada, Dorsal 12, amb Carles Cortés.
Entrada lliure, limitada a l’aforament de 
la sala.

20 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Pre-
sentació, a càrrec de Teresa Valls, del treball El 
Ball de Gitanes a les escoles, Guia didàctica 
núm. 7 de la col·lecció “Santa Tecla a les 
escoles”, de Sagrari Aguilar, Ma ria del Claustre 
Fà, Josep Lluís Peñalver, Montserrat Sastriques, 
Jèssica Tarafa i Remei Tell.
Coorganitzen: Cossetània Edicions, Esbart 
Dansaire i Ajuntament de Tarragona
Patrocina: Repsol

20.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta 4.   
Acte de reconeixement al Seguici Popular 
i a les Colles Castelleres amb motiu del 
reconeixement de la nostra Festa Major com a 
Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

Dimarts 14 de setembre
9 h, Escola Mediterrani. Santa Tecla a les 
escoles. Xiquets de Tarragona, els castells 
a les escoles.

9 h, Escola Pau Delclòs. Santa Tecla a les 
escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
els castells a les escoles.
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9 h, Col·legi Sant Domènec de Guzmán. 
Santa Tecla a les escoles. La Víbria a les 
escoles.

9 h, Col·legi La Salle. Santa Tecla a les 
escoles. El Drac a les escoles.

9 h, CEIP Marcel·lí Domingo. Santa Tecla a 
les escoles. Colla Castellera de Sant Pere i 
Sant Pau, els castells a les escoles.

9 h, CEIP Sant Pere i Sant Pau. Santa 
Tecla a les escoles. La Moixiganga a les 
escoles.

11 h, CEIP Saavedra. Santa Tecla a les 
escoles. La Víbria a les escoles.

15 h, Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança. 
Santa Tecla a les escoles. Els Turcs i 
Cavallets, el Patatuf, els Cercolets, els 
Valencians i bastoners de l’Esbart Santa 
Tecla a les escoles.

17.30 h, Sala d’actes de l’Antiga 
Audiència, pl. del Pallol, 3. Coincidint amb 
el primer aniversari de Tac12 i les Festes 
de Santa Tecla, enregistrament del primer 
Programa Auditori, amb el Pet Joan Reig.
Entrada lliure, limitada a l’aforament de 
la sala

20 h, Tinglado 1 del Moll de Costa. 
Inauguració de l’exposició “Ciutats 
Patrimoni de la Humanitat. Tretze joies 
d’Espanya”.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Port 
de Tarragona
Col·labora: Caja Duero

20.30 h, Local social dels Xiquets 
de Tarragona, c. Santa Anna, 1. Assaig 
especial de preparació per a la diada 

del primer diumenge de Festes. En 
acabar, refrescant beguda de les Festes 
per a tothom.
Organitza: Xiquets de Tarragona

20.30 h, Local social Colla Jove Xiquets 
de Tarragona, Cós del Bou, 23. Vine a 
l’assaig! Tallers d’introducció als cas-
tells per a persones nouvingudes, dins 
del projecte “Tots som una colla”.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona 
i Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya, amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya

Dimecres 15 de setembre
9 h, Escola Campclar. Santa Tecla a les 
escoles. Xiquets de Tarragona, els castells 
a les escoles.

9 h, Col·legi Santa Teresa de Jesús. 
Santa Tecla a les escoles. Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, els castells a les 
escoles.

9 h, CEIP Pràctiques. Santa Tecla a les 
escoles. La Víbria a les escoles.

9 h, Col·legi Joan Roig. Santa Tecla a 
les escoles. El Ball de Serrallonga a les 
escoles.

9 h, Escola Mare de Déu dels Àngels. 
Santa Tecla a les escoles. El Lleó a les 
escoles.

9 h, CEIP Gual Villalbí. Santa Tecla a les 
escoles. Colla Xiquets del Serrallo, els 
castells a les escoles.

9.15 h, Llar d’Infants El Serrallo. Santa 
Tecla a les escoles. El Nano Capità a les 
escoles.
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10 h, Llar d’Infants El Miracle. Santa 
Tecla a les escoles. El Nano Capità a les 
escoles.

10.45 h, Llar d’Infants Arrabassada. 
Santa Tecla a les escoles. El Nano Capità 
a les escoles.

11 h, Fundació Estela. Santa Tecla a les 
escoles. La Víbria a les escoles.

11 h, Escola Ponent. Santa Tecla a les 
escoles. El Lleó a les escoles.

11 h, Llar d’Infants Sant Pere i Sant Pau. 
Santa Tecla a les escoles. El Nano Capità 
a les escoles.

15 h, Col·legi El Carme. Santa Tecla a les 
escoles. El Ball de Gitanes a les escoles.

20 h, CaixaForum Tarragona. Obra Social 
- Fundació La Caixa, Cristòfor Colom, 
2. Inauguració de l’exposició “Espanya 
oculta. Fotografies de Cristina 
Garcia Rodero”. Imatges amb un valor 
antropològic, documental i artístic 
valuosíssim.
Organitza: CaixaForum

Dijous 16 de setembre
9 h, Escola Tarragona. Santa Tecla a 
les escoles. Xiquets de Tarragona, els 
castells a les escoles.

9 h, Col·legi Sagrat Cor. Santa Tecla a 
les escoles. El Lleó a les escoles.

9 h, CEIP Miracle. Santa Tecla a les 
escoles. Colla Xiquets del Serrallo, els 
castells a les escoles.

9 h, Escola Mare de Déu del Carme. 
Santa Tecla a les escoles. L’Aligueta a 
les escoles.

9.15 h, Llar d’Infants Sant Salvador. 
Santa Tecla a les escoles. El Nano Capità 
a les escoles.

10 h, Llar d’Infants Bonavista. Santa 
Tecla a les escoles. El Nano Capità a les 
escoles.

10.45 h, Fundació Topromi. Santa 
Tecla a les escoles. El Nano Capità a les 
escoles.

15 h, Escola Cèsar August. Santa Tecla 
a les escoles. El Ball de Gitanes a les 
escoles.

22 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 
10. Killer, un thriller musical per un 
actor i tres músics. Estrena. Text: 
Guillem Clua. Música: Xavier Mestres. 
Amb Xavier Mestres, Tomas Alcaide 
(piano i violí), Jordi Vendrell (clarinet 
i contrabaix) i Roger Benet (clarinet, 
saxo i percussió). Preu: 10 €.
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
o trucant al 977 222 014
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Divendres
 17 La Crida i 

la Nit Inaugural
7 h, Monnars, des de la pl. de l’Esglè-
sia. Matinades. Grallers Els Bordons.

7 h, Boscos i Cala Romana, des de 
la pl. de Boscos. Matinades. Grallers 
de l’Esperidió.

9 h, al camp de Pitch & Putt La Fi-
guerola de l’Hospitalet de l’Infant, 
Vandellòs. VI Open Santa Tecla de 
Pitch & Putt.
Organitza: Pitch & Putt La Figuerola
Patrocina: Conselleria d’Esports
Col·laboren: Port de Tarragona i Mer-
cat Central.

9 h, Escola L’Arrabassada. Santa 
Tecla a les escoles. Xiquets de Tarra-
gona, els castells a les escoles.

9 h, CEIP Sant Salvador. Santa Tecla 
a les escoles. El Lleó a les escoles.

9 h, CEIP La Floresta. Santa Tecla a 
les escoles. L’Aligueta a les escoles.

9.15 h, Llar d’Infants El Ninot. Santa 
Tecla a les escoles. El Nano Capità a 
les escoles.

10 h, Llar d’Infants La Taronja. San-
ta Tecla a les escoles. El Nano Capità 
a les escoles.

10 h, al frontó del Club Gimnàstic. 
52è Torneig Santa Tecla de Pilota i 
3r Torneig Santa Tecla de Fronten-
nis. Fase preliminar.
Organitza: Club Gimnàstic, secció 
Pilota.

10.45 h, Llar d’Infants La Baldufa. 
Santa Tecla a les escoles. El Nano 
Capità a les escoles.

11 h, Rambla Nova, tram del Bal-
có del Mediterrani. Tallers infantils 
Kid’s Club Bauhaus. Tallers de cons-
trucció de joguines per a nens de 5 
a 10 anys.
Organitza: Bauhaus.

15 h, CEIP Serrallo. Santa Tecla a 
les escoles. Els Turcs i Cavallets, el 
Patatuf, els Cercolets, els Valencians i 
els bastoners de l’Esbart Santa Tecla.

17 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. Tallers infantils Kid’s 
Club Bauhaus. Tallers de construcció 
de joguines per a nens de 5 a 10 
anys.
Organitza: Bauhaus

17 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Concert de música tradicional 
amb els Grallers Pelacanyes de Tar-
ragona.

17 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. Vine a conèixer el 
rugbi a l’estand informatiu i de pro-
moció d’aquest esport.
Organitza: Club de Rugby Tarragona



17 Divendres18 h, pg. de les Palmeres, Espai 
Barraques.
Activitats organitzades per Oci o 
Negoci en relació amb els espais de 
lleure per als joves.
Organitza: Col·lectiu Barraques

18.30 h, pl. de Dames i Vells. Da-
mes i Vells, 30 anys. Enguany tots 
els parlaments del ball es desenvo-
luparan, de manera extraordinària, en 
aquesta plaça. A la fórmula de sempre 
s’hi afegeix l’escenografia natural de 
l’espai i moltes coses més… Igual 
però diferent! Ja fa 30 anys del 
seu retorn a la festa, l’ocasió s’ho 
mereix!
Acte retransmès en directe per:

18.30 h, Casa de la Festa, Via Au-
gusta, 4. Inici de les visites guiades 
a aquest espai.

19 h, pl. del Fòrum, davant del Bar 
Tòful. Santa Tecla gastronòmica. 
Mamadeta al carrer. Tast popular.
Organitzen: Bar Tòful i Chartreuse 
Diffusion

19 h, Xabola dels Xiquets del Ser-
rallo, Nou de Santa Tecla, 9. Tallers 
d’introducció als castells per a 
persones nouvingudes, dins del 
projecte “Tots som una colla”. 
Organitza: Xiquets del Serrallo i Co-
ordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya, amb el suport de la Gene-
ralitat de Catalunya

11
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19 h, sala d’actes i rotonda de 
l’Ajuntament, pl. de la Font. La Crida. 
La introduirà la consellera de Festes, 
Sandra Coloma, i la farà l’alcalde, com 
mana el costum.

Toc d’obertura per la Cobla de Minis-
trers del Consell Municipal. Aquest 
toc donarà pas a l’acte protocol·lari 
de nomenament del Perpetuador i els 
Teclers. 
Acte retransmès en directe per: 

 

Homenatge al Perpetuador, Joan 
Salvadó Sorolla Janó. Un reconei-
xement a una dilatada trajectòria, 
que s’inicia l’any 1944 amb l’Esbart 
Dansaire de Tarragona i continua amb 
la Colla Sardanista Pirineu. Membre 
del Casal Tarragoní durant 25 anys. 
A partir de l’any 1988 col·labora i 
treballa en la recuperació de la Mu-
lassa, la Mulasseta, el Bou, el Drac, el 
Drac Petit i els Negritos Petits, i també 
participa en la construcció de les rè-
pliques dels gegantons Negritos. Els 
seus fills i filles, néts i nétes, formen 
una de les nissagues festeres més 
extenses i participatives de la ciutat. 
Tota una vida lligada a la festa i a la 
cultura popular. Alhora, també s’ho-
menatja els Teclers d’Honor: Quim 
Miracle Dosaigües, 25 anys acompa-
nyant musicalment el Ball de Dames i 
Vells; Fèlix Estellé Fernández, Míriam 
Gómez Santos, Ester Roca Llorach i 
Gemma Roca Llorach, tots quatre 25 
anys ballant diferents balls de festa 
major de l’Esbart Santa Tecla; Joan 
Janó, Laura, Jordi, Montse, Xavi, Anna 
i Josep Maria Tito Salvadó i Val, tots 
ells balladors, castellers i portadors 
de diferents balls i bèsties de la nostra 
festa major durant 25 anys; Francesc 
Blanes i Cervelló (a títol pòstum), actiu 
participant entre els anys 1992 i 2007 
del projecte Festa per a Tothom, i 
Paco Madrid Piqueras (a títol pòstum), 
incansable activista festiu, membre 
destacat del Ball de Diables, dansaire 
del Retaule de Santa Tecla i portant 
dels Nanos Nous.

S’obsequiarà els assistents amb la 
postal número 21, dedicada en-
guany a la Colla Castellera de Sant 
Pere i Sant Pau, amb motiu del seu 
20è aniversari.
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17 Divendres19.30 h, des del balcó de l’Ajunta-
ment, pl. de la Font. Toc de Crida i 
Tronada. El Toc de Crida per la Cobla 
de Ministrers del Consell Municipal, 
que anuncia protocol·làriament l’inici 
de Santa Tecla.

Tot seguit, l’alcalde crida el Visca 
Santa Tecla! a tota la ciutat.

Finalment, el Perpetuador i l’alcal-
de calen foc a la metxa que des del 
balcó encendrà els Onze Morters de 
Santa Tecla i la primera Tronada de la 
Pirotècnia Vulcano de Villarejo de Sal-
vanés (Madrid), amb els Visca Santa 
Tecla! que inunden la plaça. 
Acte retransmès en directe per:

19.30 h, Rambla Nova tram entre 
els carrers Unió i Adrià. Santa Tecla 
gastronòmica. Pastís del Braç de 
Santa Tecla. El Gremi de Pastissers 
presenta l’elaboració i degustació po-
pular del pastís monumental del Braç 
de Santa Tecla. Ni més ni menys que 
75 metres de Braç, que equivalen a 
2.000 racions. Distribució de racions 
aptes per a celíacs a l’Estand de 
Festes de la Rambla Nova. Recollida 
prèvia de tiquets des de les 18.30 h a 
l’estand de Festes de la Rambla Nova. 
Un tiquet per persona. 
Organitza: Gremi de Pastissers
Acte retransmès en directe per:

19.45 h, Pati del Rei Jaume I, pl. 
de la Font. Inauguració de l’exposi-
ció de pintura de Dorothea Buxton 
Hyde, de la ciutat agermanada de 
Stafford (Anglaterra).

20 h, pl. de Dames i Vells. Dames i 
Vells, 30 anys. Enguany tots els par-
laments del ball es desenvoluparan, 
de manera extraordinària, en aquesta 
plaça. A la fórmula de sempre s’hi afe-
geix l’escenografia natural de l’espai i 
moltes coses més… Igual però dife-
rent! Ja fa 30 anys del seu retorn a 
la festa, l’ocasió s’ho mereix!

20 h, Institut Municipal d’Educació 
de Tarragona, av. Ramón y Cajal, 70. 
Inauguració de l’exposició de les 
millors fotografies del concurs fo-
togràfic Santa Tecla Digital 2009.
Organitza: Agrupació Fotogràfica de 
Tarragona
Patrocinen: Foto Ferran i Balneari Villa 
Engracia

20 h, vestíbul de l’Antiga Facultat de 
Lletres, pl. Imperial Tàrraco 1. Inau-
guració de l’exposició “Celebrant 
el Voluntariat”. Aquesta exposició 
està conformada per imatges preses 
per voluntaris i voluntàries de la Creu 
Roja en el marc d’un concurs de foto-
grafia amb el qual es pretenia que els 
membres de l’organització expres-
sessin les motivacions que els havien 
portat a ser voluntaris.
Organitza: Creu Roja Tarragona

20 h, Galeria Odena’s, c. Cervantes, 
12. Inauguració de l’exposició de Jo-
sep Maria Roig. 
Organitza: Galeria Odena’s
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20.15 h, Antiga Audiència, pl. del 
Pallol, 3. Inauguració de l’exposició 
“Multituds festives (la Santa Tecla 
dibuixada)”. El Seguici, de les mans 
de l’artista Hugo Prades.

20 h, tronades pirotècniques 
d’inici de les Festes de Santa Tecla. 
Com a diàleg amb els Onze Morters i 
amb la Tronada de la Crida, la recone-
guda Pirotècnia Pirofantasia dispara 
quatre tronades per comunicar a tots 
els racons de la ciutat que Santa Tecla 
sona novament.

20 h, Rambla de Bonavista. Trona-
da.

20 h, pl. Centre Cívic de Torreforta. 
Tronada.

20 h, pl. de Cuba de Sant Pere i Sant 
Pau. Tronada.

20 h, pl. de l’Església de Sant Salva-
dor. Tronada.

La Plaça Friki. La Friki d’enguany 
ens presenta una proposta basada en 
el circ i el clown més tradicional. Els 
grups Dos Perillas (Madrid), Akirac-
han (Catalunya), Judita (Veneçuela), 
Bululú Circus (Catalunya-l’Argenti-
na-Veneçuela), Tres Puntos y Aparte 
(Badajoz-Madrid-Oviedo), Ricky y Eli-
sabeth i Circobaya s’aniran alternant 
en aquest escenari des del divendres 
dia 17 fins al diumenge dia 19.

20 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Tres Puntos y Aparte (1).

20.30 h, vestíbul del Teatre Metro-
pol. Inauguració de l’exposició del 
projecte “La Festa als ulls”, de Mic-
hael Kolchesky. L’any 2009 aquesta 
jove fotògrafa israeliana va ser entre 
nosaltres per captar la seva visió de 
Santa Tecla. Ara en veurem el seu 
particular resultat.
Organitzen: Pep Escoda (www.pepes-
coda.com) i Ajuntament de Tarragona

“La Festa als ulls”
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17 Divendres20.30 h, local social de la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 
23. Assaig obert de canalla.

20.30 h, xabola dels Xiquets del 
Serrallo, c. Nou de Santa Tecla, 9. As-
saig a la fresca. En acabar, pica-pica 
per a tothom.

20.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Bululú Circus.

21 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Tres Puntos y Aparte (2).

21 h, Cafè Museum, c. Sant Llorenç. 
Inauguració de l’exposició “Colour 
Game” de Josep Maria Argilaguet.
Organitza: Cafè Museum

21.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Dos Perillas.

21.30 h, Restaurant la Platja, Arra-
bassada, 2. 4rt sopar de Santa Tecla a 
la fresca amb l’actuació de The Soul 
Man Quartet.
Organitza: Restaurant la Platja 

22 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Ricky y Elisabeth.

22 h, Local social dels Xiquets de 
Tarragona, c. Santa Anna, 1. Assaig 
especial de preparació per a la dia-
da del primer diumenge de Festes. 
En acabar, refrescant beguda de les 
Festes per a tothom.

22 h, local social de la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 
23. Assaig previ a la Diada del pri-
mer diumenge de Festes.

22 h, local social de la Colla Caste-
llera de Sant Pere i Sant Pau, c. A, s/n. 
Assaig obert al públic. En acabar, 
canya i tapa per a tothom.

22 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 
10. Killer, un thriller musical per 
un actor i tres músics. Text: Guillem 
Clua. Música: Xavier Mestres. Amb 
Xavier Mestres, Tomás Alcaide (piano 
i violí), Jordi Vendrell (clarinet i con-
trabaix) i Roger Benet (clarinet, saxo i 
percussió). Preu: 10 €.
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
o trucant al 977 222 014

22 h, pg. Marítim del Serrallo, c. Tra-
falgar. Inauguració de la pantalla de 
leds més espectacular i gran d’Euro-
pa, amb més de 16 milions de colors, 
on s’emetran en directe tota mena 
d’imatges de les exhibicions i espec-
tacles de la festa Jocs Mediterranis 
amb Santa Tecla 2010.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis
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22 h, Jardins del Camp de Mart. 7è 
Festival Art-e d’Arts Visuals i Músi-
ca Avançada.

UpperSpai (esplanada)
23 h, Alexis Gor. Techno/house/
minimal. Tarragona
0.30 h, Edgar de Ramón. Techno. 
Amposta
2 h, Marc Marzenit. Techno. Lleida
3 h, Magí Seoane. Techno minimal. 
Tarragona

UnderSpai (bar auditori)
23 h, Chalart 58. Dub steppa siste-
ma. Barcelona
1 h, Revolutionary Game. Dub/reg-
gae/dnb sound system. Sant Sebas-
tià/Reus/Barcelona
3 h, Fane. Jump up & scratch. 
Barcelona

22.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Dos Perillas.

22.30 h, pl. de la Font. Dansa tra-
dicional catalana amb l’Esbart Dan-
saire de Tarragona, que ens ofereix 
Vora de l’Ebre, un recull de balls del 
sud del país. L’acompanyament musi-
cal en directe anirà a càrrec del grup 
Faktoria Folk. 
Direcció artística: M. del Claustre Fà
Organitza: Esbart Dansaire de Tarra-
gona

22.30 h, pg. de les Palmeres, Espai 
Barraques. Pregó 2010 a càrrec de 
Marcel Medrano.
Organitza: Col·lectiu Barraques
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17 Divendres

23 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Circobaya.

23 h, pl. Verdaguer. Casifamosos 
amb Nita Lupin en concert. Aquesta 
banda de covers, d’origen argentí, ens 
oferirà un recorregut per la música 
pop-rock i disco-funk, des dels anys 
setanta fins a l’actualitat.
Organitza: Casa Argentina de Tarra-
gona

23.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Judita.

23.30 h, pg. de les Palmeres, Espai 
Barraques. 
23.30 h, Josep Romeu 
0.30 h, Los Chikos del Maíz
1.45 h, Maitip’s
3.15 h, Dj Kuru
Organitza: Col·lectiu Barraques

24 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala El Cau. 
Dj’s, Onair & Napoleon (Festipops).
Organitza: El Cau

24 h, Via de l’Imperi, davant del bar 
Tupaquito, fins a les 4 h. Chill out. 
Organitza: Tupaquito

0.30 h, pl. dels Sedassos. Músiques 
de canya. Ball de Gralles. És la pri-
mera aparició pública dels grallers 
locals, un punt de trobada ineludible 
per als amants de la bona música de 
ball, servida amb gralla i timbal.
Organitzen: grups de grallers locals

0.30 h, pl. del Rei. Revetlla de co-
lles amb els Frank O’Lee Sons. Poc 
més d’un dia abans de la diada del 
primer diumenge, sis dies abans de la 
diada de Santa Tecla i dues setmanes 
abans del Concurs de Castells, cas-
tellers, aficionats i festers en general 
necessiten carregar piles.

0.30 h, c. Cós del Bou. Revetlla de 
colles amb l’Orquestra Di-versiones. 
Després dels esforçats assajos de 
divendres, els castellers necessiten 
relaxar-se i gaudir de la festa.
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7 h, La Móra i Ferran, des de la platja. 
Matinades. Grallers de Sant Domènec

7.30 h, Parc Subaquàtic, Port de 
Tarragona-Escullera. II Concurs de 
Fotografia Submarina Open SES Jo-
sep Lluís Cubells. 
Inscripcions i bases a www.sestarragona.es

8 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3, 
fins a les 11 h. Inscripcions al II Pre-
mi de Pintura Ràpida Santa Tecla 
2010. Lliurament d’obres de 16 a 18 h. 
Veredicte del jurat a les 20 h a la sala 
d’actes del mateix edifici. Vegeu-ne les 
bases a santatecla.tarragona.cat

8.30 h, c. Rebolledo, davant del bar 
El Cortijo. Santa Tecla gastronòmica. 
Esmorzar d’espineta amb caragolins. 
Organitza: Bar El Cortijo

9 h, Al camp de Pitch & Putt La Fi-
guerola de l’Hospitalet de l’Infant, 
Vandellòs. VI Open Santa Tecla de 
Pitch & Putt.
Organitza: Pitch & Putt La Figuerola
Patrocina: Conselleria d’Esports
Col·laboren: Port de Tarragona i Mer-
cat Central

9.30 h, Pistes d’atletisme de Camp-
clar. Tetratló infantil Santa Tecla.
Organitza: Club Atletisme Tarragona

   La MArató de
la sang i el concert

familiar

10 h, al Teatre Metropol, ininterrom-
pudament fins a les 22 h. Santa Tecla 
Solidària, 6a Marató de Donació de 
Sang, “Amb una vegada no n’hi ha 
prou, vine a donar sang”. Durant tot 
el dia, activitats, actuacions, servei 
de guarderia i obsequis per a tots els 
donants (entrada a Port Aventura i per 
a un partit del Nàstic, entre d’altres). 
A més comptarem amb la participa-
ció desinteressada de personalitats 
de l’àmbit polític, cultural, artístic i 
esportiu, que faran de la Marató una 
veritable festa de solidaritat i civisme.
Amb tu farem els 1.000. Vine a la 
Marató!!
Organitza: Banc de Sang i Teixits, 
conjuntament amb l’Associació de 
Donants de Sang del Tarragonès i 
l’Ajuntament de Tarragona

10 h, Parc de la Ciutat / Quinta de 
Sant Rafael, fins a les 14 h. Exposició 
de mitjans humans i materials de 
la Guàrdia Urbana. Dirigida princi-
palment a les nenes i nens, que po-
dran triar entre un munt d’activitats: 
fer-se un carnet de guàrdia, pujar als 
vehicles d’emergència, practicar amb 
els simuladors de conducció de moto-
cicletes, passejar amb els cavalls de 
gran gala o saltar als inflables.
Organitza: Guàrdia Urbana
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18   Dissabte10 h, Pla de la Seu. Concurs de di-
buix i grafitis de l’Àliga de Tarrago-
na amb motiu del 25è aniversari de la 
seva recuperació.
S’estableixen diferents categories: 
· Fins a 6 anys
· De 7 a 9 anys
· De 10 a 12 anys
El concurs de grafitis té una única ca-
tegoria. 
Organitza: Ball de Diables de Tarra-
gona
Patrocina: Taller de Joieria Blázquez, 
Restaurant La Cuineta, Llibreria La Ca-
pona, Gràfiques Arrels i Arola Editors.

10 h, pl. de la Mitja Lluna, al costat 
de l’església de Sant Joan. Trobada 
d’intercanvi de plaques de cava. 
Col·labora: Ateneu de Tarragona

10 h, Rambla Nova, tram Teatre Me-
tropol. 8a edició de les 12 Hores de 
Remergòmetre.
Organitza: Reial Club Nàutic de Ta-
rragona

10 h, al frontó del Club Gimnàstic. 
52è Torneig Santa Tecla de Pilota i 
3r Torneig Santa Tecla de Fronten-
nis. Fase preliminar.
Organitza: Club Gimnàstic, secció Pilota

10 h, Pavelló Municipal del Serrallo. 
1a semifinal del II Torneig Santa Tecla 
de bàsquet femení. Torredembarra 
BC - Cafés Aitona/Askatuak.
Col·laboren: Patronat Municipal d’Esports 
i Federació Catalana de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet

10 h, pl. de la Font. Santa Tecla gas-
tronòmica. Xistorrada popular. 
Preu: 1 €.
Col·labora: Carns Bertran
Organitza: Colla Castellera de Sant 
Pere i Sant Pau

10 h, des de la pl. del Fòrum. Ar-
rencada de la baixada d’Amparitos 
Part Alta-Serrallo amb la Xaranga La 
Farola de l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo

10.20 h, pl. de la Font. 1a aturada 
de la baixada d’Amparitos Part Alta-
Serrallo amb la Xaranga La Farola de 
l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo

10.40 h, Mercat Central, pl. Corsini. 
2a aturada de la baixada d’Ampari-
tos Part Alta-Serrallo amb la Xaranga 
La Farola de l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo

11 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. Tallers infantils Kid’s 
Club Bauhaus. Tallers de construcció 
de joguines per a nens de 5 a 10 anys.
Organitza: Bauhaus
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11 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Exhibició de BodyPump amb la 
participació de monitors i alumnes de 
tota la ciutat.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

11 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Sardanes amb la Colla Sardanista 
Tarragona Dansa i la Colla de sarda-
nes de Gent Gran del Casal Mare de 
Déu de la Mercè.

11 h, Xabola dels Xiquets del Ser-
rallo, c. Nou de Santa Tecla, 9. 3a 
aturada de la baixada d’Amparitos 
Part Alta-Serrallo amb la Xaranga La 
Farola de l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo

11 h, Jardins de la Reconciliació, al 
costat de la Casa de la Festa. Santa 
Tecla familiar. Balla els balls.
Enguany repetim aquesta activitat 
que tant èxit va tenir l’any passat. De 
la mà de l’Esbart Santa Tecla podràs 
aprendre a ballar el Ball del Patatuf, el 
Ball de Cercolets, el Ball de Bastons, 
els Turcs i Cavallets o el Ball de Va-
lencians: tan sols has d’acostar-te als 
jardins amb ganes de fer festa. 
Amenitzat amb la música del grup 
Metralla. 

11 h, pl. de la Font. Santa Tecla gas-
tronòmica. 10a Baldanada Popular.
Organitza: Penya Espanyolista de Ta-
rragona

11 h, pistes d’atletisme de Campclar. 
Tetratló Santa Tecla.
Organitza: Club Atletisme Tarragona

11.20 h, Confraria de Pescadors, 
el Serrallo. Arribada de la baixada 
d’Amparitos Part Alta-Serrallo amb 
la Xaranga La Farola de l’Ametlla de 
Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo

12 h, Pavelló Municipal del Serrallo. 
2a semifinal del II Torneig Santa Te-
cla de bàsquet femení. TGN Bàsquet 
- Santurtzi CB.
Col·laboren: Patronat Municipal 
d’Esports i Federació Catalana de 
Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet

12 h, envelat de la pl. Verdaguer. 
Lliurament dels premis de fotografia 
digital “x-tecla/d 2010”.
Organitza: Xarxa Sanitària i Social de 
Santa Tecla

12 h, pl. de la Font. Concurs de 
Baldufa Memorial Àngel Vicient. Un 
clàssic a la festa tarragonina.
Organitza: Club Maginet

“Balla els balls”
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18   Dissabte12 h, Confraria de Pescadors, el 
Serrallo. El vermut dels musclos, i 
ja en són onze edicions! Una de les 
millors combinacions a l’hora del ver-
mut, amb l’acompanyament musical 
de la Xaranga La Farola de l’Ametlla 
de Mar.
Col·labora: Vermut Yzaguirre
Organitza: Xiquets del Serrallo i Colla 
de Diables Voramar

12.30 h, envelat de la pl. Verdaguer. 
Santa Tecla gastronòmica. Concert 
vermut amb els Grallers de l’Espe-
ridió.
Organitza: Xarxa Sanitària i Social de 
Santa Tecla

12.30 h, Rambla Nova, estand de 
Festes. Recepció a tots els partici-
pants de la 20a edició del programa 
Festa per a Tothom. Durant l’acte es 
presentarà la xapa confeccionada per 
a aquest any 2010.
Organitza: Servei Municipal de la Dis-
capacitat (Conselleria de Polítiques 
d’Igualtat)

12.30 h, Casa de la Festa, Via Au-
gusta, 4. Visita guiada.

12.30 h, pl. de les Cols. Presentació, 
amb vermut i música, o vermut i músi-
ca, amb presentació, del llibre Paraula 
de Tecla: vocabulari de les festes de 
Santa Tecla, d’Enric Garriga, Mariona 
Savall i Marina Massaguer, a càrrec de 
Josep Bargalló. A continuació, el típic 
vermut de la plaça de les Cols amb la 
música d’Els Quatre Garrofers, tot un 
clàssic dels dissabtes de festa major.
Organitza: Servei de Política Lingüísti-
ca de l’Ajuntament

13.30 h, Casa de la Festa, Via Au-
gusta, 4. Presentació del llibre El Ball 
de Diables Infantil de Tarragona. 
Textos d’Enric Garriga i il·lustracions 
d’Ana Tellaetxe.
Conte il·lustrat dirigit a la canalla que 
explica què és el Ball de Diables In-
fantil de Tarragona i l’entremès del 
Ball de Sant Miquel i Diables.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona

13 h, Rambla Nova, davant les Te-
resianes. Santa Tecla gastronòmica: 
II Truitada Gegant de Santa Tecla. 
Pintxo de truita i vermut: 2 €.
Organitza: Federació de Penyes del 
Club Gimnàstic de Tarragona

13 h, platja Llarga. Regata de Santa 
Tecla per a les classes de catamarà: 
patí de vela i patí de vela júnior. 
Organitza: Club de Vela Platja Llarga
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14 h, Cós del Bou, pl. de l’Esperi-
dió i baixada Pescateria. Santa Tecla 
gastronòmica. La Colla Jove Xiquets 
de Tarragona prepara la XXII Paella 
Popular de les Festes. Tiquets: 6 € a 
l’estand de Festes de la Rambla, o a 
la mateixa colla fins al divendres 17 
de setembre.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona
Col·labora: Associació d’Amics de la 
Colla Jove

15.15 h, Cós del Bou, pl. de l’Espe-
ridió i baixada Pescateria. Cafè con-
cert amb la xaranga SUK1pà.

17 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. Tallers infantils Kid’s 
Club Bauhaus. Tallers de construcció 
de joguines per a nens de 5 a 10 
anys.
Organitza: Bauhaus

17 h, jardins de Casa Canals. Pre-
sentació del llibre Feste Religiose 
del fotògraf Santo Eduardo Di Micelis. 
Una visió lúcida i propera sobre les 
festes religioses del sud d’Itàlia.

17 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. Vine a conèixer el 
rugbi a l’estand informatiu i de pro-
moció d’aquest esport.
Organitza: Club Rugby Tarragona

17 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Exhibició d’arts marcials a càrrec 
de les Federacions Catalanes de Ka-
rate i Taekwondo.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis.

17 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Concert de música catalana 
amb el Cor Gregal.

17.30 h, estand de Festes, Rambla 
Nova. Presentació de la Nina de 
Drap de la Tecleta.
Organitza: Club Maginet

18 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en ca-
talà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

18 h, Pavelló Municipal del Serrallo. 
Partit per al 3r i 4t lloc del II Torneig 
Santa Tecla de bàsquet femení.
Col·laboren: Patronat Municipal 
d’Esports i Federació Catalana de 
Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet

18 h, des del pla de la Seu. La Bai-
xadeta de l’Aligueta, la Mulasseta i 
el Lleonet. Els nens i nenes cada cop 
ens prenen més el protagonisme de la 
festa i, gràcies a una iniciativa conjunta 
del Ball de Diables, l’Àliga i el Departa-
ment de Festes, els més petits podran 
portar l’Aligueta, la Mulasseta i el Lleo-
net sense ser-ne els portadors oficials. 
Demanem la col·laboració dels pares i 
mares perquè els protagonistes reals 
d’aquest dia siguin els nens i les ne-
nes: ben bé que ells la nit del 21 ens 
deixen sols! 
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I per si després 
de la Baixadeta no en tenen prou, 
a la plaça de la Font els esperarà la 
Companyia Elèctrica Dharma, en un 
concert on podran participar des dels 
més petits fins als més grans.
Recorregut: pla de la Seu, escales de la 
Catedral, pl. de les Cols, c. Major, baixa-
da Misericòrdia i pl. de la Font. 
Col·laboren: Àliga, Mulassa i Lleó

18 h, Rambla Nova, tram entre els 
carrers Unió i Adrià. Exhibició de hip-
hop i dansa.
Col·labora: Associació de Veïns Tà-
rraco
Organitza: CrazyDancers

18 h, plaça Verdaguer. Tallers in-
fantils amb els Diables Voramar i la 
Víbria. 
Organitza: Xarxa Sanitària i Social San-
ta Tecla
Col·laboren: Colla de Diables Voramar 
i Víbria de Tarragona

18 h, pg. de les Palmeres, Espai 
Barraques. Jocs per a la canalla a 
càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia 
Fent Camí.
Organitza: Col·lectiu Barraques

18.30 h, pl. de Dames i Vells. Dames 
i Vells, 30 anys. Enguany tots els par-
laments del ball es desenvoluparan, 
de manera extraordinària, en aquesta 
plaça. A la fórmula de sempre s’hi afe-
geix l’escenografia natural de l’espai i 
moltes coses més… Igual però dife-
rent! Ja fa 30 anys del seu retorn a 
la festa, l’ocasió s’ho mereix!

18.30 h, Casa de la Festa, Via Au-
gusta, 4. Visita guiada.
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19 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en cas-
tellà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

19.30 h, pl. de la Font, el Concert 
Familiar de Santa Tecla amb la 
Companyia Elèctrica Dharma. Tot-
hom coneix l’entrega i l’energia que 
desprèn la Dharma quan surt a un 
escenari. Un concert de la Dharma és 
l’espectacle de la gent, l’espectacle 
col·lectiu d’una ciutat i un país que 
sap divertir-se conservant les seves 
arrels. Petits i grans en podeu ser pro-
tagonistes directes! Força Dharma!

20 h, pl. de Dames i Vells. Dames i 
Vells, 30 anys. Enguany tots els par-
laments del ball es desenvoluparan, 
de manera extraordinària, en aquesta 
plaça. A la fórmula de sempre s’hi afe-
geix l’escenografia natural de l’espai i 
moltes coses més… Igual però dife-
rent! Ja fa 30 anys del seu retorn a 
la festa, l’ocasió s’ho mereix!

20 h, jardins de Casa Canals. Pre-
sentació del llibre Santa Tecla cinc 
visions. Ara fa sis anys, el fotògraf 
tarragoní Pep Escoda, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Tarragona, va 
posar en marxa el projecte “Santa Te-
cla als ulls”. Cada any un fotògraf de 
fora de la ciutat visualitzaria la nostra 
celebració festiva per excel·lència. 
Aquest llibre és una selecció d’aques-
tes visions, a través dels ulls de Santo 
Eduardo Di Miceli, Tania Marcadella, 
Guadalupe Fernández, Sergio y Xi-
mena i Michael Kolchesky. Un resultat 
agradablement sorprenent que ens 
descobreix imatges, sons i olors en-
cara desconeguts per nosaltres.

Companyia Elèctrica Dharma
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18   Dissabte20 h, Pavelló Municipal del Serrallo. 
Final del II Torneig Santa Tecla de 
bàsquet femení. Col·laboren: Patro-
nat Municipal d’Esports i Federació 
Catalana de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet

La Plaça Friki. La Friki d’enguany 
ens presenta una proposta basada 
en el circ i el clown més tradicio-
nal. Els grups Dos Perillas (Madrid), 
Akirachan (Catalunya), Judita (Ve-
neçuela), Bululú Circus (Catalunya-
l’Argentina-Veneçuela), Tres Puntos 
y Aparte (Badajoz-Madrid-Oviedo), 
Ricky y Elisabeth i Circobaya 
s’aniran alternant en aquest escenari 
des del divendres dia 17 fins al diu-
menge dia 19.

20.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Circobaya.

21 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Akirachan.

21 h, església de les Carmelites 
Descalces, c. del Carme, 2. Concert 
de Cant Coral de Santa Tecla amb 
la participació dels cors: Coral Polifò-
nica de Blanes, Cor Mos Cantars de 
Tarragona i Societat Coral L’Àncora de 
Tarragona.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de 
Tarragona

21.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Tres Puntos y Aparte (1).

Plaça Friki
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21.30 h, església de Lestonnac-
L’Ensenyança. Concert de cant coral 
amb el Cor de Cambra InCrescendo.
Organitza: Cor de Cambra InCres-
cendo

22 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Bululú Circus.

22 h, pl. del Rei. Concert amb Els 
Amics de les Arts i Albert Jordà. 
Aquest tarragoní, cantant i líder dels 
Papa:Noes, ha aprofitat una aturada 
per publicar el seu primer disc en so-
litari, que avui ens presenta en la pri-
mera part del concert. A continuació 
Els Amics de les Arts, una de les agra-
dables revelacions musicals d’aquest 
2010 i que a aquestes alçades d’any 
han esdevingut tot un fenomen. Des-
près del seu primer CD, Castafiore 
Cabaret, els Amics han arrasat amb 
el seu Bed & breakfast, una proposta 
musical que es mou entre el pop, el 
folk i l’electrònica.

22 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 
10. Killer, un thriller musical per 
un actor i tres músics. Text: Guillem 
Clua. Música: Xavier Mestres. Amb 
Xavier Mestres, Tomás Alcaide (piano 
i violí), Jordi Vendrell (clarinet i con-
trabaix) i Roger Benet (clarinet, saxo i 
percussió). Preu: 10 €
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
o trucant al 977 222 014.

22 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Sessió doble, de cinema d’esports 
a l’aire lliure en pantalla gegant. 
Million Dollar Baby i Toro Salvaje.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

22 h, jardins del Camp de Mart. 7è 
Festival Art-e d’Arts Visuals i Músi-
ca Avançada.

UpperSpai (esplanada)
23 h, Carlos Montalbán. Techno/
house/minimal. Tarragona
0.30 h, Iñaki Marín. Electrònica. 
Barcelona
2 h, Ascii Disko. Electro/rock/tech-
no. Berlín
4 h, D’Saint. Techno. Tarragona

UnderSpai (bar auditori)
23 h, Rude Teo. 100% jamaican 
style. Itàlia/Barcelona
1 h, Bolax. Reggae/raggajungle. 
Barcelona
3 h, Costas. Punk, disco i electro. 
Sant Sebastià

22.30 h, pl. de la Mitja Lluna. Con-
cert: El Son de la Chama. 

Organitza: Ball de Cossis

Albert Jordà

Els Amics de 
les Arts
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18   Dissabte22.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Tres Puntos y Aparte (2).

23 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Dos Perillas.

23 h, pg. de les Palmeres, Espai 
Barraques. 
23 h, Extracto de Lúpulo
0.45 h, Cayo Malayo
2.30 h, Dijeila
4 h, Ital DJ
Organitza: Col·lectiu Barraques

23.30 h, pl. de la Font. Concert 
amb Lax’n’busto i The Gruixut’s. Els 
guanyadors de l’edició del 2008 del 
concurs de maquetes Sona 9 obriran 
aquesta sessió de nit a la plaça de la 
Font. A continuació un clàssic del rock 
de casa nostra, els vendrellencs 
Lax’n’busto. Feia molts anys que 
no els teníem per festa major 
entre nosaltres i vénen amb més 
ganes de fer-nos vibrar que mai. 

23.30 h, pl. Antic Escor-
xador. Plaça Friki. Ricky y 
Elisabeth.

24 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Dos Perillas.

24 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala El Cau. 
Dj Batidora (pop-rock).
Organitza: El Cau

24 h, Via de l’Imperi, davant del bar 
Tupaquito, fins a les 4 h. Chill out. 
Organitza: Tupaquito

2.30 h, pl. de la Font. The 
Rock’n’Roll Brothers. Per si enca-
ra queda algú amb forces, després 
d’aquesta tarda nit musical, una 

bona sessió de clàssics del 
rock’n’roll.

The Gruixut’s
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7 h, Serrallo i Torres Jordi, des del 
davant de l’esglèsia de Sant Pere. 
Matinades. Grallers Xiquets del Ser-
rallo

7 h, Francesc Bastos i Pere Martell, 
des del local de l’Associació de Veïns 
Verge del Carme. Matinades. Grallers 
de l’Aula d’Instruments Tradicional 

7.30 h, Santa Tecla gastronòmica. 
Esmorzars de forquilla i ganivet. Les 
feines feixugues necessiten un bon 
àpat al començar el dia, i sobretot per 
a aquells que avui tenen la intenció de 
bastir grans castells.

A les 7.30 h, bar L’Avi Tòful, c. Er-
nest Vilches, 4 i Bar Tòful, c. Arc de 
Sant Bernat, 4. A les 8 h, bar La 
Queveda, pl. del Fòrum, 6. Una inici-
ativa conjunta que presenten la Colla 
Jove Xiquets de Tarragona, la Colla 
Xiquets de Tarragona i l’Ajuntament 
de Tarragona.

9 h, pg. de les Palmeres / Rambla 
Vella. Esport i festa! L’Associació 
de Diabètics de les Comarques de 
Tarragona organitzen una caminada 
popular al parc del Francolí. Places 
limitades. 
Informació i inscripcions: tel. 606 816 903, 
a/e: diabeticostarragona@gmail.com
Organitza: ADCT

La diada castellera i 

i la santa Tecla 
petita

10 h, Col·legi La Salle Tarragona. 7a 
Trobada Santa Tecla Unibàsquet 
Tarragona 2010.
Organitza: AB La Salle Tarragona
Col·laboren: Col·legi La Salle Tarrago-
na i CB Tarragona

10 h, al frontó del Club Gimnàstic. 
52è Torneig Santa Tecla de Pilota i 
3r Torneig Santa Tecla de Fronten-
nis. Fase preliminar.
Organitza: Club Gimnàstic, secció 
Pilota

10 h, llotja del peix del Serrallo. XXV 
Concurs de Mestres Romescaires.
Organitza: Sindicat d’Iniciativa i Turis-
me de Tarragona
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19 Diumenge10 h, des de l’av. Torres Jordi, da-
vant de la Piscina Municipal de la Part 
Baixa i Serrallo. XXXI Peonada Popu-
lar de Santa Tecla. Longitud total del 
circuit: 6.300 metres.
Inscripcions a l’estand de Festes de la 
Rambla Nova a partir de l’11 de set-
embre, i a les instal·lacions esportives 
municipals de Campclar, Part Baixa i 
Serrallo, Sant Pere i Sant Pau i Sant 
Salvador, de l’11 al 18 de setembre.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports
Patrocinen: Automatic Tarraco i BASF
Col·laboren: Cobega, La Caixa, Port de Ta-
rragona, AV de Protecció Civil, Xarxa Sani-
tària i Social de Santa Tecla i Vespa Club.

11 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. Tallers infantils Kid’s 
Club Bauhaus. Tallers de construcció 
de joguines per a nens de 5 a 10 anys.
Organitza: Bauhaus

11 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Actuació de l’Asociación Cultu-
ral y Folklórica Andaluza.

11 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Exhibició de capoeira, encapçalada 
per professors i alumnes d’escoles 
d’aquesta expressió cultural i corporal 
de lluita afrobrasilera.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

11 h, pl. de les Cols i porxos del c. 
Merceria, i fins a les 14 h. 25 versi-
ons de l’espineta amb caragolins. 
Després de l’exitosa estrena l’any 
passat, l’Associació de Restaurants 
de la Part Alta ens convida a redesco-
brir, en forma de tapa, aquest plat tan 
tradicional, enguany amb la participa-
ció de dos restaurants convidats.
Preu: tapa, 2 €; canya de cervesa, 
vermut o aigua, 1 €. 
Organitza: Associació de Restaurants 
de la Part Alta 

11 h, pl. del Rei. Concentració de 
la Colla Vella dels Xiquets de Valls 
i dels Castellers de Vilafranca del 
Penedès.

11.30 h, pl. de la Font. Els castells 
del diumenge de Festes. Toc d’en-
trada a una de les places castelleres 
més emblemàtiques i històriques del 
país: colles Xiquets de Tarragona, 
Jove Xiquets de Tarragona, Vella 
dels Xiquets de Valls i Castellers de 
Vilafranca del Penedès.

12 h, pl. de la Font. Castells, 
torres i pilars: Colla Xiquets 
de Tarragona, Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, 
Colla Vella dels Xiquets 
de Valls i Castellers de 
Vilafranca del Pene-
dès. Cada colla intervé 
per torn rotatiu, deci-
dit prèviament per 
sorteig. La diada 
consta de tres 
rondes; la colla 
que no com-
pleti les tres 
construccions 
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Gimcana Vespista. Aquestes popu-
lars motos ja formen part del nostre 
ideari col·lectiu. Avui en podeu veure 
una mostra excel·lent.
Organitza: Vespa Club Tarragona

13 h, platja Llarga. Regata de Santa 
Tecla per a les classes de catamarà: 
patí de vela i patí de vela júnior. 
Organitza: Club de Vela Platja Llarga

14 h, Museu del Port de Tarragona. 
Lliurament dels premis del II Con-
curs de Fotografia Submarina Open 
SES Josep Lluís Cubells.

14 h, pla de la Seu, i fins a les 16.30 
h. Arrossos de diumenge. L’As-
sociació de Restaurants de la Part 
Alta s’atreveix a oferir una proposta 
gastronòmica diferent i mai experi-
mentada.
Preu per ració: 5 €.
Organitza: Associació de Restaurants 
de la Part Alta 

15.30 h, Rambla Nova, des de l’es-
tàtua dels despullats i fins al Balcó del 
Mediterrani. XXII Trofeu Santa Tecla 
de Ciclisme.
Organitza: Club Ciclista Campclar

17 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. Tallers infantils Kid’s 
Club Bauhaus. Tallers de construcció 
de joguines per a nens de 5 a 10 
anys.
Organitza: Bauhaus

17 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Concert de cant coral amb la Co-
ral Mare de Déu de la Mercè.

17 h, Rambla Nova, tram del Balcó 
del Mediterrani. Vine a conèixer el 

pot arribar a realitzar fins a dues tan-
des més, mantenint sempre l’ordre 
sortejat. Els pilars tanquen l’exhibició 
i s’executaran de major a menor se-
gons el nivell de cada espadat.
Per acabar, toc de vermut amb els 
grallers i timbalers, mentre a la roton-
da del Palau Municipal els enxanetes, 
caps de colla i presidents són salu-
dats per l’alcalde de la ciutat, Josep 
Fèlix Ballesteros.
Col·laboren: El Corte Inglés i Solán de 

Cabras.
Acte retransmès en directe per: 

Acte emès en diferit per: 
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19 Diumengerugbi a l’estand informatiu i de pro-
moció d’aquest esport.
Organitza: Club Rugby Tarragona

18 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en ca-
talà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

18 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Exhibició de salsa amb el grup Sal-
sixto.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

18 h, pl. del Fòrum, davant Fruites 
i Verdures Mar. Representació del 
Ball de Serrallonga Petit.

18 h, c. Trafalgar, al Serrallo. Con-
curs Nacional de Colles Sarda-
nistes, vàlid per al Campionat de 
Catalunya en la categoria de Bàsic A, 
territorial i colles lliures. 
Organitza: Casal Tarragoní
Patrocina: Ajuntament de Tarragona
Col·labora: Autoritat Portuària 

18.15 h, Rambla Nova, 
vora l’estand de Festes. 
Representació dels par-
laments del Ball de Pas-
torets Petit.

18.30 h, pl. de Dames 
i Vells. Dames i Vells, 30 
anys. Enguany tots els 
parlaments del ball es de-
senvoluparan, de manera 
extraordinària, en aquesta 
plaça. A la fórmula de sem-
pre s’hi afegeix l’escenogra-
fia natural de l’espai i moltes 

coses més… Igual però diferent! Ja 
fa 30 anys del seu retorn a la festa, 
l’ocasió s’ho mereix!
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18.30 h, pl. de la Mitja Lluna. Primer 
ball amb parlaments del Ball de Gi-
tanes Petit.

19 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en cas-
tellà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

19 h, des de la pl. de la Font. Cerca-
vila de la Santa Tecla Petita. 
Hi participen: Ball de Diables Petit, 
Drac Petit, Bou Petit, Vibrieta, Ball de 
Serrallonga Petit, Aligueta, Mulasseta, 
Cucafereta, Lleonet, Negritos Petits, 

Ball de Bastons Petit, Ball de Pasto-
rets Petit, Ball del Patatuf Petitet, Ball 
de Cercolets Petit, Ball de Bastons 
Petit de l’Esbart Santa Tecla, Ball de 
Gitanetes i Colla Petita dels Xiquets de 
Tarragona.
Itinerari: pl. de la Font, baixada Mise-
ricòrdia, c. Major, pl. Cols, c. Merceria, 
pl. Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, 
Pilat, baixada Pescateria, c. Cós del 
Bou i pl. de la Font.
Recordem als pares i familiars la ne-
cessitat que els elements festius ac-
tuïn autònomament a fi de facilitar la 
visió i el gaudi d’aquest acte.
Acte retransmès en directe per:

Acte emès en diferit per: 

Ball de Diables Petit
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19.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Dos Perillas.

La Plaça Friki. La Friki d’enguany 
ens presenta una proposta basada 
en el circ i el clown més tradicio-
nal. Els grups Dos Perillas (Madrid), 
Akirachan (Catalunya), Judita (Ve-
neçuela), Bululú Circus (Catalunya-
l’Argentina-Veneçuela), Tres Puntos 
y Aparte (Badajoz-Madrid-Oviedo), 
Ricky y Elisabeth i Circobaya 

s’aniran alternant en aquest esce-
nari des del divendres dia 17 fins al 
diumenge dia 19.

20 h, pl. de Dames i Vells. Dames i 
Vells, 30 anys. Enguany tots els par-
laments del ball es desenvoluparan, 
de manera extraordinària, en aquesta 
plaça. A la fórmula de sempre s’hi afe-
geix l’escenografia natural de l’espai i 
moltes coses més… Igual però dife-
rent! Ja fa 30 anys del seu retorn a 
la festa, l’ocasió s’ho mereix!

19 Diumenge

Drac Petit
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20 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Circobaya.

20 h, pl. de la Font. Tanda de lluï-
ment de la Santa Tecla Petita.

En acabar: 
•   pl. de la Font, darrer ball amb parla-

ments: Ball de Gitanetes
•  pl. de les Cols, escapada del Ball de 

Serrallonga Petit
•  pl. del Fòrum, escapada del Ball de 

Sant Miquel i Diables Petit 
•  Rambla Nova, davant l’estand de 

Festes, escapada del Ball de Pas-
torets Petit. 

20 h, santuari de Nostra Senyora del 
Sagrat Cor (Jesús i Maria), c. Méndez 
Núñez, 14. Concert a càrrec de la 
Coral de la Universitat Rovira i Virgili. 
Missa en sol, de Francis Poulenc. Mú-
sica religiosa del segle XX.
Organitza: Coral de la Universitat Ro-
vira i Virgili
Col·labora: Arquebisbat de Tarragona

20.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Dos Perillas.

20.30 h, Teatre Metropol. La Cia. 
Pasional Tango presenta Cuentos de 
Tango. Un espectacle que combina el 
tango argentí més tradicional amb la 
música i el teatre.
Organitza: Casa Argentina de Tarra-
gona
Venda d’entrades a les taquilles del 
Teatre Metropol. Preu: 6 €.

21 h, pl. Antic Escorxador. Plaça Fri-
ki. Tres Puntos y Aparte (1).

21.30 h, pg. de les Palmeres, Espai 
Barraques. Sopar popular d’espineta 
amb caragolins. Preu: 8 €. Venda de 
tiquets al mateix espai.
Organitza: Col·lectiu Barraques

21.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Judita.

22 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 
10. Killer, un thriller musical per 
un actor i tres músics. Text: Guillem 
Clua. Música: Xavier Mestres. Amb 
Xavier Mestres, Tomás Alcaide (piano 
i violí), Jordi Vendrell (clarinet i con-
trabaix) i Roger Benet (clarinet, saxo i 
percussió). Preu: 10 €
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
o trucant al 977 222 014.

22 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Ricky y Elisabeth.

22 h, pl. del Rei. Fito Luri i Paco 
Enlaluna en concert. Fito Luri, 
polifacètic artista reusenc, ens 
presentarà el seu nou treball, 
Zoòtrop. Tot seguit el tarragoní 
Paco Ortega, Paco Enlaluna 
per a gairebé tothom, ens 
oferirà un recorregut pels 
seus tres treballs musicals 
publicats.

Paco Enlaluna
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19 Diumenge22.30 h, pl. dels Natzarens. Con-
teclada. Contes que guareixen, amb 
Rat Cebrián, i Pinzell de Guineu, amb 
Carme González.

22.30 h, pg. del Serrallo, c. Trafal-
gar. Percussió amb objectes reci-
clats amb el grup Toompak. Materials 
de la ciutat per donar ritme i crear 

música. 

Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

22.30 h, pl. Antic Escorxador. Plaça 
Friki. Bululú Circus.

22.30 h, pg. del Serrallo, c. Trafal-
gar. Estrena de la nova 
versió del popular pas-
doble Amparito Roca, 
adaptada i arranjada 

per Marc Parrot. 
Organitza: Candidatura 
2017 als Jocs Mediterra-
nis.

23 h, pl. Antic Escorxador. 
Plaça Friki. Tres Puntos y 
Aparte (2).

23 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala 
El Cau. Dj’s Fernando Abjo & 
Fau (electrònica).
Organitza: El Cau.

23.30 h, pg. del Serrallo, c. 
Trafalgar. Balla amb el 2017. 
Disco mòbil per a grans i petits 
amb la música més divertida del 

moment.
Organitza: Candidatura 2017 als 
Jocs Mediterranis.

23.30 h, pg. de les Palmeres, Es-
pai Barraques. 
23.30 h, The Soul Man Quartet.
0.45 h, Alikindoy.
2 h, Ganjah Nights.
Organitza: Col·lectiu Barraques.

Paco Enlaluna

Fito Luri
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7 h, Riuclar i Icomar, des del quiosc 
de música de Riuclar. Matinades. Gra-
llers de Sant Domènec

7 h, La Floresta i Parc Riuclar, des del 
centre cívic de la Floresta. Matinades. 
Grallers Ex Closus

17.30 h, pl. dels Sedassos. Santa 
Tecla Familiar, Tecletes 2010. En 
només dos anys la festa Tecletes 
ha esdevingut un dels punts àlgids 
de Santa Tecla i un referent de festa 
intergeneracional aglutinant en un 
mateix espai mares i fills amb ganes 
de descobrir artistes emergents de 

l’escena musical del país. La proposta 
d’enguany ens porta el pop oníric de 
Maria Coma i el seu univers ple de 
gats que miolen, cels salats i núvols 
de Blu-Tack. Una actuació que anirà 
acompanyada de DJ Jordi Garrido, 
el taller adultoinfantil amb Amadeu 
Anguera i, com sempre, guixos de 
colors, bombolles, nens ballant i cot-
xets aparcats.
Organitza: Tecletes

18 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Animació infantil.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

el retaule

Maria Coma
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20   Dilluns18 h, pl. del Rei. Santa Tecla Soli-
dària. Concert de tarda amb motiu 
del Dia Internacional de la Pau. 
L’Orquestra de la Bona Sort. Aquesta 
agrupació, composta íntegrament per 
persones amb malaltia mental, troben 
en el llenguatge musical una mane-
ra de gestionar les seves emocions i 
ens mostren com la música ens pot 
ajudar a tots nosaltres a conviure amb 
els nostres propis conflictes emocio-
nals de la vida quotidiana. Les seves 
cançons, moltes d’elles de creació 
pròpia, estan carregades d’emotivitat 
i al mateix temps conviden a ballar i a 
passar una bona estona.
Organitza: Conselleria de Cooperació 
de l’Ajuntament de Tarragona

18 h, Restaurant Entrecopes, c. Ca-
vallers, 12. Tastet de gelats de vi. 
Preu: 1 €.
Organitzen: Entrecopes, Estrictamen-
tevinos i Edimark
Col·laboren: Raffa Gelati i Mandakau

18.30 h, Casa de la Festa, Via 
Augusta, 4. Presentació del 
Nano Capità Petit. 
El Nano Capità serà el primer 
de tot el conjunt que sortirà 
al carrer, i és per això que us 
el presentem. Tracteu-lo bé, 
perquè si no és així potser 
ho explicarà als seus com-
panys i l’any vinent no vol-
dran sortir. 
El Nano Capità Petit és 
obra de l’escultora Àn-
gels Cantos, amb perru-
queria de Cristina Ribes, 
vestuari de Marèlia 
Hernàndez i barret de 
Pepita Mercadé.

18.30 h, envelat de la pl. Verdaguer. 
Santa Tecla Familiar i Solidària. 
En la vigília del Dia Internacional de 
la Pau, Save the Children, juntament 
amb la companyia de teatre Alaigua, 
ens presenten La història de la Ikram, 
un espectacle de contacontes sobre 
l’explotació laboral infantil. Abans de 
l’espectacle, es llegirà el Manifest de 
la Pau, elaborat pel Club dels Tarra-
conins.
Organitza: Conselleria de Cooperació 
de l’Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Barce-
lona, Ajuntament de Terrassa, Ajun-
tament de Lleida, Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, 
Generalitat de Catalunya i Club dels 
Tarraconins

Companyia de Teatre Alaigua
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18.30 h, Rambla Nova, tram del 
Balcó, davant de la Geladeria Farggi. 
El gelat de les Festes. El sorbet de 
mandarina, el caramel i la xocolata 
negra es barregen amb la nostra be-
guda identitària i festera: el Chartreu-
se, verd i groc. 
Degustació popular del gelat. Els ti-
quets es reparteixen amb l’edició del 
diari Més Tarragona. Un tiquet per 
persona.
Organitza: Farggi
Col·laboren: Chartreuse Diffusion, 
Més Tarragona i Onda Cero

19 h, des dels jardins del Camp de 
Mart. 4a Cursa d’Orientació per la 
Part Alta.
Organitza: Club Montsant de Curses 
d’Orientació

19 h, Facultat de Lletres, av. Cata-
lunya, 35. Inauguració de l’exposició 
“Deu anys de l’Assut”. Aquesta ex-
posició neix amb la intenció de donar 
a conèixer els resultats obtinguts en 
el transcurs dels treballs arqueolò-
gics desenvolupats durant el període 
2000-2010 al jaciment protohistòric 
de l’Assut a Tivenys (Baix Ebre). Grà-
cies a aquesta mostra, tothom podrà 
conèixer una mica més l’època ibèri-
ca i aquest singular jaciment.
Organitza: Seminari de Protohistòria i 
Arqueologia, amb la col·laboració de 
la Universitat Rovira i Virgili, la Fun-
dació Caixa Tarragona i l’Ajuntament 
de Tivenys

19 h, vestíbul del Teatre Metropol. 
Santa Tecla Solidària. Presentació de 
la Fundació Pepe Rubianes a Tarra-
gona. El Pepe havia omplert unes 
quantes vegades el Teatre Metropol. 
Nits d’humor, proximitat i generositat 
feien que aquest artista se sentís cò-
mode a la nostra ciutat. Avui, els qui 
volen seguir amb aquesta important 
trajectòria solidària començada pel 
Pepe ens explicaran els projectes de 
la Fundació al continent africà. Durant 
l’acte es presentarà també el seu lli-
bre “Poemas Africanos”.
Organitza: Fundació Pepe Rubianes

19.30 h. Des de l’estàtua dels Des-
pullats fins al Balcó del Mediterrani. 
El Correfoc Petit, amb la participació 
del Ball de Diables Petit, el Drac Petit, 
el Bou Petit i la Vibrieta, i com a grups 
convidats, el Ball de Diables Infantil de 
Reus, el Ball de Diables Infantil de Tor-
redembarra i el Drac Petit de Reus.
I la seqüència ritual dels petits conti-
nua creixent: si el dissabte va ser la 
Baixadeta i el diumenge la Santa Te-
cla Petita, avui toca el Correfoc Petit. 
Amb un horari i un recorregut a mida 
dels més petits, els grups recorreran 
la Rambla Nova per arribar al Balcó i 
realitzar una carretillada de lluïment. 
Quan finalitzi, els grups, que s’hauran 
anat col·locant al voltant de l’estàtua 
de Roger de Llúria, encendran una 
carretillada conjunta final. 

La Vibrieta
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20   Dilluns19.30 h, sala d’actes de l’Antiga 
Audiència, pl. del Pallol, 3. Lliurament 
del V Premi d’Assaig l’Esperidió.
Organitza: Associació d’Amics de la 
Colla Jove Xiquets de Tarragona

20 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 
4. Presentació a càrrec de Xavier Or-
riols i Sendra del llibre Santa Tecla: 
músiques i tocs de festa, de Fran-
cesc Sans i Bonet, número 10 de la 
col·lecció Els Titans.
Com bé diu el seu autor en el llibre, 
“la música, si bé és indissociable de 
la festa, sempre hi ha jugat un pa-
per secundari”; és per això que el 
número 10 de la col·lecció Els Titans 
no deixarà indiferent a ningú, des del 
músic més professional fins al tecler 
més convençut. 
Organitzen: Arola Editors i Ajuntament 
de Tarragona

Es repartirà la Ratolinera de les 
Festes, núm. 11, dedicada al Drac 
de Sant Roc, en el seu 25è aniver-
sari. La imatge és de Rore Solé. Una 
ratolinera per persona. La ratolinera 
es distribuirà a partir d’aquest dia a 
la Casa de la Festa fins a exhaurir-ne 
les existències.

20.30 h, pl. de les Cols, c. Major, 
baixada Misericòrdia i c. Cós del Bou. 
Assaig general del pilar caminant 
dels Xiquets del Serrallo.

22 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Sessió doble de cinema d’esports a 
l’aire lliure i en pantalla gegant: Car-
ros de fuego i La soledad del corredor 
de fondo.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

22 h, pl. de la Font. Macroconcert 
popular amb Maldita Nerea i Cruz. 
Els Maldita Nerea s’han convertit en la 
gran revelació del nou pop estatal. El 
seu darrer treball, Es un secreto… no 
se lo digas a nadie, ha esdevingut tot 
un fenomen en el panorama musical. 
Aquesta potent banda liderada per 
Jorge Ruiz ens oferirà un d’aquells 
concerts memorables de les Festes. 
Els precedirà a l’escenari el tarragoní 
Cruz, que ens presentarà el seu tre-
ball Fiel a mi verdad, produït per Pemi 
Rovirosa dels Lax’n’busto i mesclat 
per Marc Parrot. 

M
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clada. Els contes impertinents, amb 
l’Agus Farré, i Els contes de desitjos 
massa íntims, amb l’Imma Pujol.

23 h, pl. del Rei. Sanjosex en con-
cert. Després de molt temps tocant la 
guitarra i fent cançons, Carles San-
josé va formar el grup Sanjosex. Van 
caldre cinc anys d’actuacions abans 
d’enregistrar un primer disc d’aromes 
dylanianes, Viva!, que va sorprendre 
crítica i públic l’any 2005 i va sonar 
reiteradament a la sèrie Porca mi-
sèria. Dos anys més tard apareixia 
Temps i rellotge, i aquest 2010 ha 
publicat Al marge d’un camí. Històries 
quotidianes i fresques, introspectives 
però accessibles, amb denominació 
d’origen Empordà.

22.30 h, pla de la Seu. El Retaule 
de Santa Tecla. De manera extraordi-
nària, el Retaule, enguany, traspassa 
la porta de la Catedral. La reforma de 
l’interior de la seu metropolitana i les 
tasques arqueològiques així ho han 
fet necessari. Representat per l’Esbart 
Santa Tecla i amb la música de la co-
bla La Principal del Llobregat, és sens 
dubte un dels moments més emotius i 
sentits de les nostres Festes. A través 
de la creació coreogràfica, descobrim 
la vida, conversió i martiri de la nostra 
patrona.

Sanjosex
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24 h, pl. de les Cols. Carretillada de 
celebració dels 20 anys de la Colla de 
Diables Voramar del Serrallo.
Organitzen: Colla de Diables Voramar i 
Víbria de Tarragona

24 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala El Cau. 
Dj Dijeila (mestissatge).
Organitza: El Cau

23 h, c. Sant Llorenç. “La parrilla 
electrónica”.
Organitzen: Cafè Museum i Bar Pa-
jaritu.

Diables Voramar
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7 h, Torreforta, la Granja i Campclar, 
des del quiosc de música de la plaça 
García Lorca. Matinades. Grallers de 
l’Esperidió

17.30 h, pl. del Rei. Cafè, copa i 
puro per un duro… dels d’abans. 
Cafè concert amb l’Orquestra Este-
lada, per anar agafant ritme festiu. 
El millor remei contra la migdiada. El 
cafè, el Chartreuse i el conyac Torres 
es barregen amb el fum. Enguany, a 
més podrem gaudir d’una degustació 
de taronjat, un dolç plaer fet a partir 
de les taronges amargues de la nostra 
ciutat. Cada persona podrà adquirir 
un màxim de dos tiquets. Distribució 
de tiquets a partir de les 15.30 h.
Patrocinen: Chartreuse, Torres, La Bo-
tiga del Cafè, La Geladeria, Els Fruits 
Saborosos i Ca l’Òscar

18 h, Centre Cívic de Sant Pere i 
Sant Pau. El Consell Municipal de la 
Gent Gran presenta l’obra de teatre A 
on la posem?… aquí no hi ha lloc! 
Accés lliure limitat a la capacitat de 
la sala.
Organitza: Consell Municipal de la 
Gent Gran

18 h, envelat de la pl. Verdaguer, fins 
a les 2 h de la matinada. Santa Tecla 
gastronòmica. Estrella Damm patroci-
na Teclatapa, la taverna dels tastets. 
Inauguració de l’espai gastronòmic que 
durant quatre dies permet els àpats rà-
pids: panets de truita, entrepà vegetal, 
entrepà de bacó i formatge, entrepà de 
llonganissa i xoriço, entrepà de cala-
mars, patates fregides, hamburguesa 
amb ceba i formatge, sandvitxos de 
pernil i formatge, frankfurt, entrepà de 

el pregó, l’arrencada  

i la baixada 

     dia internacional 
de la pau 

Orquestra Estelada
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21 Dimartsbotifarra blanca i negra, broqueta de 
carn, entrepà de llom, patates braves, 
pizza, bratwurst amb ceba i formatge, 
entrepà de truita de patates i entrepà 
de pollastre amb enciam.
Una iniciativa de les associacions Ae-
rodance, Albada, Amics de la Part Alta, 
Aquí Hi Ha Marro, La Unió, La Ballaru-
ga, Col·lectiu de Dones de Sant Sal-
vador, Club Maginet-CEIP Pau Delclòs, 
Disc 45, Los Duendes, Nou Ritme, 
Som i Serem, La Tarraco de Luxe, Riu 
Clar, Sinhus Sport, La Granja Colours 
Fantasy i Tots a Una.

18 h, Saló dels Plenaris, Ajuntament. 
El Pregó a càrrec de l’atleta Natalia 
Rodríguez, una tarragonina que ha 
corregut a les pistes i estadis més 
importants del món i que ens farà el 
seu particular anunci festiu.
L’acte s’iniciarà amb el veredicte i lliu-
rament del Premi El Balcó, convocat 
per Òmnium Cultural del Tarragonès. 
En aquest acte, la llengua dels sig-
nes aproparà la Festa a la comunitat 
sorda.
Acte retransmès en directe per:

18.30 h, pl. de la Font. La Desper-
tada dels Gegants: arribada de tots 
els gegants i gegantes davant de 
l’Ajuntament. 

18.45 h, campanar de la Catedral. 
El toc de prima dels Campaners de 
Tarragona.

18.50 h, Saló dels Plenaris, Ajunta-
ment. Acompanyament dels Macers 
de la Ciutat a l’alcalde i al pregoner 
fins al balcó central de l’Ajuntament.

Els Macers
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19 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Mostra de la producció audiovisual 
de Tarragona 2017.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

19 h, pl. de la Font. Toc de pregó a 
càrrec de les dues trompetes del Con-
sell Municipal, que anuncien l’aparició 
de la Senyera de la ciutat, escortada 
pels Macers, mentre les 21 salves 
dels morterets espeteguen.
Alhora, des del campanar de la Cate-
dral, el repic general de campanes.
Finalment, la Tronada del Pregó de la 
Pirotècnia Vulcano de Villarejo de Sal-
vanés (Madrid), que ens vol mostrar el 
seu bon fer en l’art de les tronades.
Acte retransmès en directe per: 

19.15 h, pl. de la Font. L’arribada 
de les bandes de música convidades: 
la Banda de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montser-
rat de Vilanova i la Geltrú i la Banda 
de Cardona.
Primer Amparito Roca de les Festes 
amb les dues bandes de música, que 
anunciarà la sortida dels Gegants i 
Nanos.
Acte retransmès en directe per: 

19.30 h, local social de la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 
23. Assaig obert de canalla.

19.30 h, des de la pl. de la Font. 
L’Arrencada dels Gegants. Després 
dels tres coets d’avís, arrenquen els 
gegantons Negritos, els Gegants Mo-
ros, els Gegants Vells de la ciutat o del 
Cós del Bou, nano el Caleto del Cós 
del Bou, Gegants Vells i Nous i Nanos 
del c. de la Merceria, Gegants Vells i 
Nous i Nanos de Torreforta, Gegants, 
Nanos i Bruixa del barri del Port, Na-
nos del Club Maginet, Nanos de l’As-
sociació de Veïns Verge del Carme, 
Nanos de la Garrotada, Gegants del 
Serrallo, Gegants del Casc Antic, Ge-
gants i Nanos del Col·legi del Sagrat 
Cor, Gegants i Nanos del Col·legi Sant 
Domènec, Gegants del Miracle, Nanos 
de la Unió de Sant Pere i Sant Pau, 
Gegants de la pl. Sant Miquel, gegant 
Bartolo de l’Esplai Sant Fructuós, el 
nano Guillem de la Guàrdia Urbana i 
els capgrossos la Nineta i l’Ivori del 
Club dels Tarraconins, gegantons Es-
pineta i Cargolí, grallers, timbalers, i 
les bandes de música.
Itinerari: pl. de la Font, Portalet, Ram-
bla Vella, Comte de Rius, Rambla Nova 
(coca central), Sant Agustí, Portalet i 
pl. de la Font.
Acte retransmès en directe per:  
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21 Dimarts20 h, bar La Queveda, pl. del Fòrum, 
6. Santa Tecla gastronòmica. Tast 
d’espineta amb caragolins. 
Preu: 4 €. 
Organitza: bar La Queveda

20 h, Teatre Metropol. Represen-
tació de l’obra L’artista, creada i in-
terpretada per Al Trot Teatre, l’elenc 
de l’Associació Provincial de Paràlisi 
Cerebral. 
Accés lliure limitat a la capacitat de 
la sala.
Organitza: Servei Municipal de la Dis-
capacitat

20 h, Restaurant Entrecopes, c. Ca-
vallers, 12. Maridatge de gelats de 
vi. Venda de tiquets al mateix restau-
rant fins al 20 de setembre. Preu per 
persona: 20 €.
Organitzen: Entrecopes, Estrictamen-
tevinos i Edimark.
Col·laboren: Raffa Gelati i Mandakau

20 h, local social de la Colla Caste-
llera de Sant Pere i Sant Pau, c. A, s/n. 
Assaig obert al públic. En acabar, 
canya i tapa per a tothom.

Al Trot Teatre
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20.30 h, local social dels Xiquets 
de Tarragona, c. Santa Anna, 1. As-
saig especial de preparació per a 
la diada de Santa Tecla. En acabar, 
refrescant beguda de les Festes per 
a tothom.

20.30 h, local social de la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 
23. Assaig obert de castells.

20.30 h, xabola dels Xiquets del 
Serrallo, c. Nou de Santa Tecla, 9. As-
saig a la fresca. En acabar, sopar per 
a tothom.

20.45 h, pl. de la Font. El primer 
ball de gegants al ritme del pasdo-
ble Amparito Roca, interpretat per les 
bandes de música.

22 h, pg. del Serrallo, c. Trafalgar. 
Balla amb el 2017. Disco mòbil per 
a grans i petits amb la música més 
divertida del moment.
Organitza: Candidatura 2017 als Jocs 
Mediterranis

22.30 h, pl. dels Natzarens. Conte-
clada. Els contes de sang i fetge, amb 
Carles Alcoy, i per acabar, Enfilall de 
contes, amb el Carles, l’Agus, la Rat 
i l’Imma.

22.45 h, pl. dels Sedassos. Músi-
ques de canya. Concert extraordinari 
amb Derivaerrant.
Derivaerrant sorgeix d’una trobada 
inesperada de dos joves músics als 
passadissos del tercer pis de l’SMUC 
la primavera del 2007. Aquests dos 
músics, vinculats molt estretament al 
món de la gralla i a la música tradi-
cional de carrer, decideixen fecundar 
aquest nou projecte per tal de crear 
un duet de gralla dolça i instruments 
de percussió inusual fins ara. 

Derivaerrant
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24 h, des del pla de la Seu. Vinga, 
valents! La Baixada de l’Àliga, els 
Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa 
i els Gegants Moros, i de les Ban-
des.
Cal estar atent a les recomanacions 
de seguretat:
•  Deixeu ampolles i llaunes fora de 

l’itinerari de la Baixada.
•  Salteu individualment o com a 

màxim en parella.
•  Seguiu els consells de l’organització 

i dels responsables dels grups.
•  Faciliteu el pas del Seguici i de les 

bandes de música.
•  Distribuïu-vos per tot l’itinerari.
•  Assistiu-hi només les persones 

adultes.
•  En cas que vulgueu dur alguna de 

les figures del Seguici, proveïu-vos 
d’una faixa a la cintura.

•  No llanceu aigua des de finestres o 
balcons.

S’ubiquen serveis sanitaris al c. Pare 
Iglésias, a la pl. del Fòrum i a la pl. 
del Rei —que en la segona baixada 
passen a la baixada de la Pescateria i 
a la pl. de la Font.
No s’autoritza la instal·lació de taules 
i cadires en tot l’itinerari en els horaris 
indicats. Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració.

L’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la 
Mulassa i els Gegants Moros són por-
tats aquesta nit per tots els qui, amb 
el consell i l’assistència dels seus 
portadors titulars, ho desitgin. Quan 
les bèsties i gegants entrin a plaça, 
l’Orquestra Estelada els obsequiarà 
amb la tanda d’Amparitos que marca 
el costum.
Organitzen: Àliga, Gegants Vells, Lleó, 
Mulassa i Gegants Moros
Acte emès en diferit per: 

24 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala El Cau. 
Dj’s Thc Reggae Sound System.
Organitza: El Cau

0.30 h, pl. del Rei. Revetlla popu-
lar: Orquestra Estelada.

1.30 h, des de la pl. del Rei. Sego-
na Baixada de l’Àliga, els Gegants 
Vells, el Lleó, la Mulassa i els Ge-
gants Moros, i de les Bandes. Te-
clers, Àliga, Gegants, Mulassa, Lleó i 
bandes de música, cap a la plaça de 
la Font!

2 h, pl. del Rei. Segona part de la re-
vetlla popular: Orquestra Estelada.
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7 h, Sant Salvador i Sant Ramon, des 
de la plaça de l’Esglèsia. Matinades. 
Grallers de l’Aula d’Instruments Tra-
dicional.

10 h, La Picateca, av. Catalunya, 
23. Per Santa Tecla esmorza amb 
La Picateca. Una original i nostrada 
coca de recapte per afrontar un dia 
llarg com aquest. Preu: 1 €.
Col·laboren: Forn Miquel Pi i Clos 
Montblanc

10 h, al frontó del Club Gimnàstic. 
52è Torneig Santa Tecla de Pilota i 
3r Torneig Santa Tecla de Fronten-
nis. Semifinals.
Organitza: Club Gimnàstic, secció 
Pilota

11.45 h, campanar de la Catedral. 
El toc de prima.

12 h, campanar de la Catedral. El 
repic general de campanes anuncia 
la vigília de la patrona amb el vol d’al-
guns dels instruments més antics de 
la festa.

la vigília
12 h, portal del Roser. L’Entrada de 
Músics, iniciada per la interpretació 
d’Els Segadors a càrrec de So Nat 
Grallers de Tarragona, mentre so-
nen pletòriques totes les formacions 
que fan ballar el Seguici els dies 22 
i 23: Metralla, Banda de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat de Vilanova i la 
Geltrú, Grallers Els Quatre Garrofers, 
Ministrers Titans, Vinardells Grallers 
del Penedès, Grallers de l’Alfàbrega, 
Grallers Veciana, Cobla Utricularium, 
Xeremiers de Sa Calatrava (Mallor-
ca), Dolçainers Tresmall de Vinaròs 
(País Valencià), Grallers Els Bordons, 
Grallers Tocaferro, Grallers de l’Es-
peridió, Cobla Entera Bufalodre del 
Camp de Tarragona, Faktoria Folk del 
Camp de Tarragona, Ministrers Borre-
gaires d’Esplanes, Grallers de l’Acord 
de Vilanova i la Geltrú i la Banda de 
Cardona.

A la pl. de les Cols, interpretació d’una 
tonada a càrrec de cadascuna de les 
formacions. Itinerari: pl. Pallol, c. Ca-
vallers, c. Major i pl. Cols.
Col·labora: Frankfurt Major

L’Entrada de Músics
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22 Dimecres13 h, pl. de les Cols. Santa Tecla gas-
tronòmica. El concert de Vermut Yza-
guirre: Banda de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat 
de Vilanova i la Geltrú. Degustació de 
vermut, patates i olives.
Patrocinen: Vermut Yzaguirre i Patates 
Busquets
Acte retransmès en directe per:  

17 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant 
Magí, 4. Inauguració de la Mostra de 
Tallers d’Enquadernació dels cen-
tres penitenciaris de Catalunya. 
Organitza: Taller d’Enquadernació del 
Centre Penitenciari de Tarragona
Col·laboren: Departament de Justícia, 
Ateneu de Tarragona i Copisteria La 
Pobla

18 h, envelat de la pl. Verdaguer, fins 
a les 2 h de la matinada. Santa Tecla 
gastronòmica. Estrella Damm patro-
cina Teclatapa, la taverna dels tas-
tets. L’espai gastronòmic que durant 
quatre dies permet els àpats ràpids: 
panets de truita, entrepà vegetal, en-
trepà de bacó i formatge, entrepà de 
llonganissa i xoriço, entrepà de cala-
mars, patates fregides, hamburguesa 
amb ceba i formatge, sandvitxos de 
pernil i formatge, frankfurt, entrepà de 
botifarra blanca i negra, broqueta de 
carn, entrepà de llom, patates braves, 
pizza, bratwurst amb ceba i formatge, 
entrepà de truita de patates i entrepà 
de pollastre amb enciam.
Una iniciativa de les associacions Ae-
rodance, Albada, Amics de la Part Alta, 
Aquí Hi Ha Marro, La Unió, La Ballaru-
ga, Col·lectiu de Dones de Sant Sal-
vador, Club Maginet-CEIP Pau Delclòs, 
Disc 45, Los Duendes, Nou Ritme, 

Som i Serem, La Tarraco de Luxe, Riu 
Clar, Sinhus Sport, La Granja Colours 
Fantasy i Tots a Una.

18.30 h, pl. de Dames i Vells. Da-
mes i Vells, 30 anys. Enguany tots 
els parlaments del ball es desenvo-
luparan, de manera extraordinària, en 
aquesta plaça. A la fórmula de sempre 
s’hi afegeix l’escenografia natural de 
l’espai i moltes coses més… Igual 
però diferent! Ja fa 30 anys del 
seu retorn a la festa, l’ocasió s’ho 
mereix!

19 h, Rambla Nova. Queimada Po-
pular.
Organitza: Centro Galego de Tarragona

19 h, des de la pl. de la Font. La 
Cercavila de Santa Tecla amb la 
primera sortida al complet de tot el 
Seguici Popular: el Ball de Diables, el 
Drac, el Bou, la Víbria, el Ball de Joan 
de Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, 
la Cucafera, el Lleó, el Magí de les 
Timbales, els gegantons Negritos, els 
Gegants Moros, els Gegants Vells, els 
Nanos Vells, els Nanos Nous, els Balls 
de Bastons, Pastorets, Turcs i Cava-
llets, Patatuf, Cercolets, Bastoners de 

Turcs i Cavallets
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l’Esbart Santa Tecla, Gitanes, Valen-
cians i Cossis, i les representacions 
al·legòriques dels Set Pecats Capitals 
i de la Moixiganga. Aniran acompa-
n yats pels sonadors i les bandes de 
música.
Itinerari: pl. de la Font, baixada Mise-
ricòrdia, c. Major, pl. Cols, c. Merceria, 
pl. Fòrum, c. Santa Anna, pl. Rei, Pilat, 
baixada Pescateria, pl. l’Esperidió, c. 
Cós del Bou, pl. de la Font, c. Portalet, 
Rambla Vella, c. Comte de Rius, Ram-
bla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet i 
pl. de la Font. 
Acte retransmès en directe per:  

20 h i 21.30 h, pl. de Dames i Vells. 
Dames i Vells, 30 anys. Enguany tots 
els parlaments del ball es desenvolu-
paran, de manera extraordinària, en 
aquesta plaça. A la fórmula de sem-
pre s’hi afegeix l’escenografia natural 
de l’espai i moltes coses més… Igual 
però diferent! Ja fa 30 anys del 
seu retorn a la festa, l’ocasió s’ho 
mereix!

21.30 h, pl. de la Font. La primera 
tanda de lluïment del Seguici Popu-
lar. Els onze grups que van entre el 
Ball de Bastons i la Moixiganga la fan 
simultàniament al llarg de tota la pla-
ça de la Font. Els gegants i les bèsties 
entren al vestíbul de l’Ajuntament per 
dormir-hi.

Bastoners de l’Esbart Santa Tecla
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22 Dimecres

21.55 h, pl. del Rei. Versots i parla-
ments dels balls parlats:
•  21.55 h, Ball de Sant Miquel i 

Diables
•  22.15 h, Ball de Gitanes
•  22.35 h, Ball de Serrallonga
•  22.55 h, Ball de Pastorets

22 h, pl. dels Sedassos:
•  22 h, Ball de Serrallonga
•  22.30 h, Ball de Pastorets
•  23 h, Ball de Gitanes 
 
22.10 h, Rambla Nova, tram Unió / 
Méndez Núñez, davant de la Gelateria 
Italiana Gabriel Olivier. Versots dels 
balls populars:

•  22.10 h, Ball de Pastorets
•  22.40 h, Ball de Gitanes
•  23 h, Ball de Serrallonga

Les persones amb deficiències visuals 
podran recollir els parlaments del Ball 
de Serrallonga en braille.

22.15 h, pl. de les Cols. Represen-
tació completa de la Moixigan-
ga, amb els Grallers de l’Acord de 
Vilanova. Figures plàstiques en una 
al·legoria de la Passió de Jesucrist 
bastida a partir de torretes i pilars.

Bastoners de l’Esbart Santa Tecla

Ball de Gitanes
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 22 La nit del 22 al 23 de setembre. 

Revetlla, Astracanada i matinades

23.30 h, jardins del Camp de Mart. 
Festa Flaix FM. Una posada en es-
cena espectacular al servei dels mi-
llors DJ de la Flaix. Que no s’aturi la 
música! 

23.30 h, Rambla Nova, tram Balcó 
del Mediterrani. Concert especial 50 
anys de música a Tarragona!!! Una 
representativa selecció dels conjunts 
pioners del rock a la nostra ciutat 
s’han posat d’acord per tornar a pujar 
a un escenari. Tony&Group, Spejos, 
Trebol’s, Elvis 21 i Doble R. Un autèn-
tic revival amb la millor música dels 
seixanta, setanta i vuitanta.

23.30 h, pl. de la 
Font. La revetlla 
més teclera amb 
CAT Rock i La 
Girasol, una gran 
combinació mu-
sical al servei 
de la festa. 

Trebol’s
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22 Dimecres

24 h, pl. del Rei. Mishima en con-
cert. El grup liderat per David Cara-
bén és un dels referents musicals de 
tota una generació al nostre país. Amb 
cinc discos a l’esquena, vénen a con-
firmar aquest seu estat de gràcia en 
aquesta plaça tan especial.

24 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala El Cau. 
Dj Madrasso (indie electrònic).
Organitza: El Cau

24 h, Via de l’Imperi, davant del bar 
Tupaquito, fins a les 6 h. Tupaquito 
Fest. Nit de mestissatge i reggae. 
Organitza: Tupaquito

Mishima
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7 h, des de la pl. de la Font. Toc de 
matinades pels diferents carrers de 
la ciutat. El so dels instruments tra-
dicionals omple els pocs instants de 
silenci de la jornada.
Des de la pl. de la Font: Grallers To-
caferro, Els Bordons, l’Acord, Els 
Espinetes, Els Veciana, de l’Aula, Els 
Vinardells, de l’Esbart Santa Tecla, 
de l’Alfàbrega, Colla Jove, Xiquets de 
Tarragona, Col·legi Sant Domènec, 
de Sant Magí, Els Quatre Garrofers, 
L’Esperidió, Xiquets del Serrallo, Cas-
tellers de Sant Pere i Sant Pau, Fakto-
ria Folk, dolçainers Tresmall, sacaires 
Cobla Utricularium, Xeremiers de Sa 
Calatrava i Ministrers Titans.

7.30 h, bar L’Avi Tòful, c. Ernest 
Vilches, 4. Esmorzar d’espineta amb 
caragolins.
Organitza: bar L’Avi Tòfol

8 h, capella de Santa Tecla, Catedral. 
Missa.

8.30 h, des del campanar de la Ca-
tedral. Toc de festa.

9 h, c. Cuirateries. Esmorzars de 
forquilla, peus de porc, tripes o se-
ques amb botifarra. Una contundent 
manera de preparar-se per a aquest 
dia tan especial. Preu: 5 € el plat. Ven-
da de tiquets al mateix espai.
Organitza: Associació de Restaurants 
de la Part Alta
 
9.15 h, des de la pl. de la Font. 
L’Anada a Ofici amb el Seguici Po-
pular i salutació a la Senyera pels 
trompeters municipals en la conflu-
ència dels carrers dels Cavallers i la 
Nau, als Quatre Cantons i a la pl. de 
les Cols.
Tot seguit, al pla de la Seu, entrada 
de la Senyera de la ciutat amb la 
ballada conjunta de tots els elements 
festius, alhora que esclaten les salves 
pirotècniques i la tronada de la Piro-
tècnia Vulcano de Villarejo de Salva-
nés (Madrid).
Recorregut: pl. de la Font, baixada Mi-
sericòrdia, c. Major, pl. Cols, c. Merce-
ria, c. Pare Iglésias i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per:  

diada de 
santa tecla 

La Cucafera
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23   Dijous10 h, al frontó del Club Gimnàstic. 
52è Torneig Santa Tecla de Pilota i 
3r Torneig Santa Tecla de Fronten-
nis. Finals.
Organitza: Club Gimnàstic, secció 
Pilota

10 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Missa de Festa Major oficiada 
per Mn. Robert Pasqual.

10 h, Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, pl. del Rei, 5, fins a les 
14 h. Jornada de portes obertes.

10 h, Museu i Necròpolis Paleo-
cristians, av. de Ramón y Cajal, 84, 
fins a les 14 h. Jornada de portes 
obertes.

10 h, des del campanar de la Cate-
dral. Toc de pontifical.

10 h, Catedral. L’Ofici, que s’inicia 
amb el trasllat processional de la 
relíquia des de la seva capella fins a 
l’altar major.
Missa Pontifical presidida per 
l’arquebisbe, Dr. Jaume Pujol, i amb 
assistència del Capítol de la Catedral, 
les parròquies, altres comunitats 
cristianes i l’Ajuntament. Durant la 
cerimònia, com és costum, s’ofereix 
la relíquia de la patrona als fidels per 
a la seva adoració.
Acte retransmès en directe per:  

Al final de l’Ofici, cant popular dels 
Goigs de la santa a càrrec del Cor i 
Orquestra dels Amics de la Catedral.

11 h, des del pla de la Seu. La Tor-
nada d’Ofici. El Seguici cap a la plaça 
de la Font. 

La Tornada d’Ofici
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11.15 h, pl. de la Font. Tanda de 
lluï ment del Seguici Popular: balla-
ran, per aquest ordre, el Drac, el Bou, 
la Víbria, el Ball de Serrallonga, l’Àli-
ga, la Mulassa, la Cucafera, el Lleó, 
els Negritos, els Gegants Moros i els 
Gegants Vells, els Set Pecats Capitals, 
la Moixiganga, el Ball de Bastons, el 
Ball de Pastorets, el Ball de Turcs i 
Cavallets, el Ball del Patatuf, el Ball de 
Cercolets, el Ball de Bastons de l’Es-
bart Santa Tecla, el Ball de Gitanes, el 
Ball de Valencians i el Ball de Cossis. 
La tanda s’acaba amb els versots dels 
Diables contra Sant Miquel.
Acte retransmès en directe per:  

11.30 h, Casal de Gent Gran de la 
Mercè. Ballada dels Gegants i Na-
nos del carrer Merceria i els de la 
Residència de la Mercè.

11.45 h, Balcó del Mediterrani, 
Rambla Nova. Fotografia’t amb els 
Nanos! Avui et podràs fer aquella foto 
que sempre has volgut.
Organitza: Agrupació de Portadors 
dels Nanos Vells de Tarragona

12 h, pl. del Fòrum, davant del Bar 
Tòful. El Brindis Popular de les Fes-
tes. És moment de celebrar una altra 
Santa Tecla. Brindis amb cava per a 
tothom que s’hi vulgui afegir. En el 
decurs de l’acte es presentarà la copa 
commemorativa.
Organitzen i patrocinen: Bar Tòful i 
Caves Vives Ambròs

12 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Ball de Bastons de Tarragona.

12.45 h, pl. de la Font. Entrada a 
plaça de les colles castelleres per or-
dre d’antiguitat, al toc de gralla i ritme 
del timbal.

13 h, pl. de la Font. Castells, 
torres i pilars, amb les colles 
castelleres de la ciutat: Xiquets 
de Tarragona, Jove Xiquets de 
Tarragona, Xiquets del Serrallo 
i Castellers de Sant Pere i Sant 
Pau. Històricament, és la jornada 
on les colles ens han ofert les seves 
millors construccions. Un migdia ple 
d’alternatives castelleres.
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23   DijousL’actuació consta de tres rondes i una 
quarta de pilars. Cada colla té dret a 
repetir un intent d’un castell no assolit 
amb posterioritat al torn de les dues 
colles següents; la diada continua des-
prés en l’ordre prèviament establert.
L’exhibició clou amb el tradicional 
pilar al balcó, al qual hi ascendeix 
l’enxaneta. 
Finalment, toc de vermut amb els gra-
llers i timbalers.
Patrocina: El Corte Inglés
Col·labora: Solán de Cabras
Acte retransmès en directe per:  

     

17.30 h, des del campanar de la 
Catedral. Toc de vespres.

18 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en ca-
talà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

18 h, envelat de la pl. Verdaguer, fins 
a les 2 h de la matinada. Santa Tecla 
gastronòmica. Estrella Damm patro-
cina Teclatapa, la taverna dels tas-
tets. L’espai gastronòmic que durant 
quatre dies permet els àpats ràpids: 
panets de truita, entrepà vegetal, en-
trepà de bacó i formatge, entrepà de 
llonganissa i xoriço, entrepà de cala-
mars, patates fregides, hamburguesa 
amb ceba i formatge, sandvitxos de 
pernil i formatge, frankfurt, entrepà de 
botifarra blanca i negra, broqueta de 
carn, entrepà de llom, patates braves, 
pizza, bratwurst amb ceba i formatge, 
entrepà de truita de patates i entrepà 
de pollastre amb enciam.
Una iniciativa de les associacions Ae-
rodance, Albada, Amics de la Part Alta, 
Aquí Hi Ha Marro, La Unió, La Ballaru-
ga, Col·lectiu de Dones de Sant Sal-
vador, Club Maginet-CEIP Pau Delclòs, 
Disc 45, Los Duendes, Nou Ritme, 
Som i Serem, La Tarraco de Luxe, Riu 
Clar, Sinhus Sport, La Granja Colours 
Fantasy i Tots a Una.

18 h, Catedral. El cant de les ves-
pres pontificals.
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18.15 h, des de la pl. de la Font. 
L’Ana da a la Professó, amb el Seguici 
Popular i les colles castelleres que 
pregonen l’arribada de la Senyera de la 
ciutat i la Corporació Municipal. Aquesta 
expressió de civisme torna a inundar els 
carrers principals de la ciutat antiga.
Itinerari: pl. de la Font, baixada de la 
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, 
c. Merceria i c. Pare Iglésias.
Els grups s’organitzen per a la profes-
só posterior als carrers de les Coques, 
Sant Pau, Palau, Claustre i Escrivanies 
Velles.

18.30 h, pl. de Dames i Vells. Da-
mes i Vells, 30 anys. Enguany tots 
els parlaments del ball es desenvo-
luparan, de manera extraordinària, en 
aquesta plaça. A la fórmula de sempre 
s’hi afegeix l’escenografia natural de 
l’espai i moltes coses més… Igual 
però diferent! Ja fa 30 anys del 
seu retorn a la festa, l’ocasió s’ho 
mereix!

19 h, des del pla de la Seu. Profes-
só del Braç de Santa Tecla. Tercera 
i última sortida al complet del Seguici 
Popular i les colles castelleres.

Cap a les 20 h, al llindar de la Cate-
dral. Apareix el tabernacle de la santa, 
la Banda Unió Musical interpreta la 
Marxa de Santa Tecla i els campaners 
engeguen el repic general fins que 
perden de vista la relíquia. El Capítol 
de la Catedral, el clergat, la Senyera 
de la ciutat i la Corporació Municipal, 
amb escorta de macers, uixers i Guàr-
dia Urbana de gran gala, tanquen la 
professó.

Itinerari: pla de la Seu, c. Pare Iglésias, 
c. Merceria, pl. Cols, c. Major, baixada 
Misericòrdia, c. Cós del Bou, baixa-
da Pescateria, Pilat, pl. Rei, c. Santa 
Anna, pl. Fòrum (per les dues bandes 
de la plaça), c. Arc de Sant Bernat, c. 
Granada, pl. Sant Antoni, c. Mercè, pl. 
Oli, c. Peixateries Velles, c. Nou del 
Patriarca i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per:  

Acte emès en diferit per: 

19 h, estudis de Ràdio Sant Pere i 
Sant Pau, bloc Perú. Taller familiar.
Organitza: CERADAI de Catalunya

20 i 21.30 h, pl. de Dames i Vells. 
Dames i Vells, 30 anys. Enguany tots 
els parlaments del ball es desenvolu-
paran, de manera extraordinària, en 
aquesta plaça. A la fórmula de sem-
pre s’hi afegeix l’escenografia natural 
de l’espai i moltes coses més… Igual 
però diferent! Ja fa 30 anys del 
seu retorn a la festa, l’ocasió s’ho 
mereix!
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23   Dijous21.15 h, aproximadament, pla 
de la Seu. L’Entrada del Braç de 
Santa Tecla. En retornar la relíquia 
a la Catedral, tot el Seguici Popular 
s’obre al seu pas i executa la ballada 
conjunta. Balls, bestiari, entreme-
sos i representacions al·legòriques 
la saluden. Els castellers alcen els 
seus vanos i pilars. Les campanes i 
les salves pirotècniques marquen el 
lent avançament del braç, i es pre-
cipiten la col·lecció de focs d’artifici, 
l’oripell daurat i la gegantina palma 
del martiri preparada per la Pirotèc-
nia Vulcano de Villarejo de Salvanés 
(Madrid).
Acte retransmès en directe per:  

Acte emès en diferit per: 

Tot seguit, des del pla de la Seu. Tor-
nada de professó amb la Baixada 
del Seguici. Portants, balladors i 
músics enfilen el carrer Major en una 
baixada espectacular. El conjunt del 
Seguici completa la seva darrera apa-
rició d’enguany.

Simultàniament, a la Catedral. Cant 
dels Goigs i retorn de la relíquia de la 
santa a l’urna de la seva capella.

I després, a la plaça de la Font. Da-
rrera tanda de lluïment del Seguici 
Popular. Com a la Vigília, els onze 
grups entre el Ball de Bastons i la 
Moixiganga realitzen simultàniament 
la seva exhibició. Entre les danses i 
entremesos es pot veure, per única 
vegada, la figura bastonera de la Mort 
del Dimoni, enmig del foc de sofre.
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22 h, pl. del Fòrum, davant Fruites 
i Verdures Mar. Darrers parlaments 
del Ball de Serrallonga. Les perso-
nes amb deficiències visuals podran 
recollir els parlaments del Ball de Ser-
rallonga en braille.

22.30 h, des de la punta del Miracle 
i contemplables des de la platja del 
Miracle, el passeig Marítim, el Moll, 
el Port Esportiu, el Balcó del Medi-
terrani, el passeig de les Palmeres, 
la baixada de Toro, el vial Bryant, el 
passeig de Sant Antoni i la Via Augus-
ta. El castell de focs de Santa Tecla, 
que serà disparat pels guanyadors del 
passat Concurs Internacional de Focs 
Artificials Ciutat de Tarragona 2010, 
la Pirotècnia Vulcano de Villarejo de 
Salvanés (Madrid).

23 h, Rambla Nova, davant del mo-
nument a la sardana. Sardanes de 
Festa Major amb la cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona.
Organitza: Agrupació Sardanista Ta-
rragona Dansa.

23 h, jardins del Camp de Mart. Con-
cert amb Daigual i RSK. Aquests dos 
grups tarragonins volen demostrar la 
potència i projecció de la música feta 
a casa. 
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23   Dijous23 h, pl. de la Font. Nit de rumba 
catalana amb Los Manolos i Ver-
güenza Ajena. El 29 de desembre 
de 1989 va néixer el que seria tota 
una revolució de la rumba a casa 
nostra: Los Manolos. Han versionat, a 
ritme de ventilador, clàssics del pop, 
el rock, les havaneres i la cançó. Els 
acompan yaran els tarragonins Ver-
güenza Ajena, un nou i jove valor de 
la rumba del país. 

23.30 h, pl. del Rei. Nit de cançons 
d’autor. Els madrilenys Entre Coche y 
Andén i els guanyadors del Concurs 
de Cantautors de Tarragona 2010, 
Roger Benet, Elios Ruiz i Facundo Pé-
rez posaran la nota diferent i reflexiva 
després d’un dia trepidant.

24 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala El Cau. 
Dj’s Superkidz (indie rock electrò-
nic).
Organitza: El Cau

24 h, Via de l’Imperi, davant del bar 
Tupaquito, fins a les 4 h. Chill out.
Organitza: Tupaquito

23 h, Rambla Nova, davant del mo-
nument a la sardana. Sardanes de 
Festa Major amb la cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona.
Organitza: Agrupació Sardanista Ta-
rragona Dansa.

23 h, jardins del Camp de Mart. Con-
cert amb Daigual i RSK. Aquests dos 
grups tarragonins volen demostrar la 
potència i projecció de la música feta 
a casa. 

Los Manolos
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8 h, des de la pl. de la Font. Les 
matinades de la jornada castellera 
de la Mercè: Grallers dels Xiquets de 
Tarragona, de la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, dels Xiquets del Serrallo 
i dels Castellers de Sant Pere i Sant 
Pau.

10 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Missa de la festa patronal del 
centre, oficiada per l’arquebisbe, Dr. 
Jaume Pujol, amb la Coral Mare de 
Déu de la Mercè.

11.30 h, Casal de Gent Gran de la 
Mercè. Castells amb els Xiquets de 
Tarragona.

13 h, pl. de les Cols. Castells, tor-
res i pilars, davant de les escales 
més castelleres de Catalunya: Xiquets 
de Tarragona, Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, Xiquets del Serrallo i Cas-
tellers de Sant Pere i Sant Pau. En 
aquesta actuació cada colla ofereix 
dos castells i un pilar. 

Tot seguit, els pilars caminant, per 
ordre d’antiguitat, pugen els vint es-
glaons de la seu, els baixen i enfilen el 
carrer Major tot intentant arribar fins a 
la plaça de la Font i a l’Ajuntament.
Acte retransmès en directe per:  

Acte emès en diferit per: 

   

la mercè
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24 Divendres13 h, envelat de la pl. Verdaguer, fins 
a les 2 h de la matinada. Santa Tecla 
gastronòmica. Estrella Damm patro-
cina Teclatapa, la taverna dels tas-
tets. L’espai gastronòmic que durant 
quatre dies permet els àpats ràpids: 
panets de truita, entrepà vegetal, en-
trepà de bacó i formatge, entrepà de 
llonganissa i xoriço, entrepà de cala-
mars, patates fregides, hamburguesa 
amb ceba i formatge, sandvitxos de 
pernil i formatge, frankfurt, entrepà de 
botifarra blanca i negra, broqueta de 
carn, entrepà de llom, patates braves, 
pizza, bratwurst amb ceba i formatge, 
entrepà de truita de patates i entrepà 
de pollastre amb enciam.
Una iniciativa de les associacions Ae-
rodance, Albada, Amics de la Part Alta, 
Aquí Hi Ha Marro, La Unió, La Ballaru-
ga, Col·lectiu de Dones de Sant Sal-
vador, Club Maginet-CEIP Pau Delclòs, 
Disc 45, Los Duendes, Nou Ritme, 
Som i Serem, La Tarraco de Luxe, Riu 
Clar, Sinhus Sport, La Granja Colours 
Fantasy i Tots a Una.

13.30 h, pl. de la Font, davant del 
Piscolabis. El concert vermut: mú-
sics de l’Aula de Música Tradicional 
de l’Escola Municipal.

16.30 h, Casal de Gent Gran de la 
Mercè. Elaboració del tradicional 
còctel de la Mercè, a càrrec del re-
conegut mestre cocteler Eduard Bo-
ada. Tot seguit, actuació musical de 
Francesc García.

17.30 h, pl. dels Sedassos. Amable 
cafè concert amb grallers locals: 
Grallers de l’Alfàbrega, Grallers Els 
Bordons, Grallers Els Quatre Garrofers, 
Cobla Utricularium, Grallers de l’Espe-
ridió, So Nat grallers, Ministrers Titans 
i Grallers de l’Aula d’Instruments Tra-
dicionals de l’Escola Municipal. 

18 h, pl. dels Natzarens. El Rotet de 
Santa Tecla. Cabaret de varietats on 
hi tenen cabuda propostes musicals, 
performances, la poesia, les arts visu-
als, el cinema, l’humor i el joc:
•  18 h, i fins a les 20 h. Taller de 

Jocs Populars per a petits i grans
• 19.30 h, Els Contes de l’Agus
•  20 h, Homenatge a la bicicleta
•  20.30 h, Gran Subat-eo (Amadeu 

Anguera Survival)
•  21.30 h, taller de cuina flamboiant
•  22 h, sopar i brindis a càrrec de la 

musa flamboiant
•  22.15 h, Prét-a-porter du ressaque
•  22.30 h, Oscárboles
•  23 h, Pacho Tafalla Revival
•  23.30 h, La Videoteca del Senyor 

Fulguins
•  24 h, Mil Pesetas (Manglar Rock)
•  0.50 h, En3palabras (Joana Bravo)
•  1.15 h, Elastics Latin Duo (Boo ga-

loo&UauanGo)
•  2 h, Youtube Vision (Best Commu-

nity Discovery)
•  2.30 h, DJ B (Arqueoligia Española)
•  3.15 h, Ivan Telefunkez
•  4 h, El Torete (La Ascensión)
Organitzen: Laboratori Visual i La Lle-
teria
Col·laboren: Cerveses La Clandestina, 
Iunrave Agricultura Ecològica i Tàctil 
Disseny i Comunicació

El Rotet

63



Divendres 24

19.30 h, pl. de les Cols. Fes-te gran 
i dóna el teu xumet a la Víbria. Segur 
que els vostres pares us han dit més 
d’un cop que sou massa grans per 
xarrupar el xumet, però és tan agra-
dable seguir xarrupant… El xumet és 
tan entranyable, tan desitjat, que no 
es pot llençar com aquell qui res, ni 
encara menys donar-lo a qualsevol! 
On o a qui podem deixar-lo? Cap 
problema: doneu-lo a la Víbria, que 
guardarà els xumets de tots els petits 
que no saben què fer-ne. A més, ba-
llarà per a tots vosaltres la cançó del 
xumet, composta expressament per a 
aquesta cerimònia.
Organitza: Víbria de Tarragona

19.30 h, Rambla Nova, davant del 
monument a la sardana. Ballada de 
sardanes de la Mercè amb la Cobla 
La Principal de Tarragona.
Organitza: Casal Tarragoní 

21 h, església de Sant Antoni (antics 
pares caputxins), Rambla Nova. Con-
cert de cant coral amb el Cor Ciutat 
de Tarragona.
Organitza: Cor Ciutat de Tarragona

21 h, jardins del Camp de Mart. 
Escenari Santa Tecla DO 2010. 
Enguany en un format més festiva-
ler, desfilaran pels dos escenaris les 
bandes finalistes dels concursos DO 
Catalunya i DO Tarragona, a més de 
comptar amb la presència de desta-
cats grups convidats.
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24 DivendresFinal DO Catalunya
21 h, Le Cirke (guanyadors del DO 
Tarragona 2009)
21.30 h, Plou Com Mai (Guanyadors 
del Track Vendrell 2010)
22 h, Caiko (guanyadors del projecte 
Sonora de Banyoles).

22.30 h, Los Glosters. 
Aquest veterà grup tar-
ragoní ja feia temps que 
clamava per tocar per 
Santa Tecla. Ells, que han 
recorregut tots els camins de la mú-
sica de la ciutat, han vingut a eviden-
ciar la potència i qualitat dels grups 
de casa.

Le Cirke

Los Glosters
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Divendres 24
Final DO Tarragona
•  23.30 h, The Transistor Arkestra
•  24 h, Main Road
•  0.30 h, De Blassis
•  1 h, Loading… Please Wait
•  1.30 h, Roger Benet i els Oximo-

rònics
•  2 h, Ego

2.30 h, The Pepper Pots. Nou so, 
nova imatge i nous horitzons que 
mostren una banda en constant evo-
lució. Com és costum, cuiden fins al 
darrer detall i, més que mai, el so Old 
School, inspirat en els antics discos 
del clàssic so Motown, Stax o Studio 

One. Amb més de 200 actuacions, 
The Pepper Pots ha fet vibrar el públic 
de les principals ciutats de tot el món: 
Tòquio, Osaka, San Francisco, Los An-
geles, Berlín, París, Londres, Moscou, 
Hèlsinki, Viena, Verona, Praga, Berna, 
Barcelona, Madrid…, i ha tocat en els 
festivals més destacats, com ara el 
South by Southwest (Austin-Texas), 
22nd SummerJam Reggae Festival 
(Colònia-Alemanya), Rock for People 
(Hradec Králové - Rep. Txeca), BAM 
Festival (Barcelona-Catalunya) i Black 
Music Festival (Girona-Catalunya), 
entre molts d’altres. El seu èxit ha so-
brepassat fronteres i els ha convertit 
en un referent a Europa.
Organitzen: Associació de Músics de 
Tarragona i Ajuntament de Tarragona 

The Pepper Pots
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24 Divendres

24 h, Recinte Firal. Festival Santa 
Tecla Dance 2010. Nit Remember 
amb Jose Lorenzo (Bigben), Dj Xavi 
(Sala Metro), Dj Eskipy (Chrysalis), 
Juli de Alonso (Level) i Ruben Teixeira 
(Millennium).
Entrada (amb refresc o cervesa inclo-
sa): 8 € anticipada i 10 € el mateix dia. 
L’edat mínima per accedir al recinte 
serà de 16 anys.
Organitza: Setelcat
Venda d’entrades anticipades a: 
Tarragona: Immobiliària Hàbitat i ofi-
cines Mediacat Comunicació
Reus: Spook Records
Valls: Gong Discos
Internet : www.ticketmaster.es

24 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala El Cau. 
Dj’s No More Dramas (hits).
Organitza: El Cau

24 h, Via de l’Imperi, davant del 
bar Tupaquito, fins a les 5 h. Nit de 
reggae (participació de grups en di-
recte).

Organitza: Tupaquito

0.30 h, pl. dels Sedassos. 
Ball de gralles amb els Llorus 

del Negritu. Aquesta formació ha 
aconseguit un fet únic i inusual 

en l’àmbit dels balls de gralles: un 
ampli repertori de covers interpre-

tats amb instruments tradicionals 
amanits amb una posada en esce-

na… diferent.

22.30 h, pl. Antic Escorxador. Con-
cert de música de banda amb la 
Unió Musical de Tarragona.

22 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 
10. Killer, un thriller musical per 
un actor i tres músics. Text: Guillem 
Clua. Música: Xavier Mestres. Amb 
Xavier Mestres, Tomás Alcaide (piano 
i violí), Jordi Vendrell (clarinet i con-
trabaix) i Roger Benet (clarinet, saxo i 
percussió). Preu: 10 €
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
o trucant al 977 222 014.

23.30 h, pl. del Rei. Pep Gimeno 
Botifarra en concert. Aquest cantaor 
de Xàtiva és un autèntic ídol per al 
públic coneixedor de la música folk. 
Els seus seguidors creixen cada dia 
que passa i els elogis van caient-li de 
totes bandes, un darrere l’altre. Mag-
netisme, autenticitat, carisma innat, 
naturalitat, espontaneïtat…, aquestes 
són les virtuts que adornen Botifarra i 
que l’han convertit en un dels millors 
cantaors valencians de les últimes 
dècades.

Pep Gimeno “Botifarra”
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7 h, Eixample, des de la plaça de l’Al-
calde Lloret-Rambla Lluís Companys. 
Matinades. Grallers de Sant Domènec

7 h, Llevant, des del Palau de la Di-
putació. Matinades. Grallers de l’Es-
peridió

10 h, Rambla Nova, tram Balcó del 
Mediterrani, i fins a les 14 h. Parc 
d’activitats infantils.
Organitza: Onda Cero Tarragona

10 h, Refugi 2 del Moll de Costa, Port 
de Tarragona. II Jornades de Rol i 
Estratègia de Tarragona. De 10 a 14 
h i de 16 a 20 h. Jocs de rol i estratè-
gia, per descobrir noves formes d’oci 
adreçades a tots els públics.

Organitza: AJJRET, Associació Juvenil 
de Jugadors de Rol i Estratègia de 
Tarragona
Col·laboren: Autoritat Portuària de Tar-
ragona, Associació Si Vis Pacem, Para 
Ludem, AJJRR
Patrocinen: Devir, Mantic Games, Private-
er Press, Micro Art Studio, Corvus Belli
 
12 h, pl. de la Font. Santa Tecla gas-
tronòmica i solidària. Dinar solidari.
Organitza: Associació Protectora d’Ani-
mals i Plantes de Tarragona

12 h, pl. del Fòrum. Teatre al carrer. 
Joglars vingueren que de casa ens 
tragueren, de la Cia. El Teatre Blanc. 
Petit divertiment joglaresc sobre l’ac-
tualitat més o menys actual.

la mostra de folklore 
viu i el 
          macroconcert

El Teatre Blanc
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25  Dissabte12.30 h, Casa de la Festa, Via Au-
gusta, 4. Visita guiada.

12.30 h, pl. de les Cols. Santa Tecla 
gastronòmica. La Denominació d’Ori-
gen Tarragona presenta la tercera 
edició del concert vermut del vi i el 
formatge. Una de les millors combi-
nacions a l’hora del vermut!
Col·labora: DO Tarragona

13 h, pl. de la Font. Teatre al carrer. 
Joglars vingueren que de casa ens 
tragueren, de la Cia. El Teatre Blanc. 
Petit divertiment joglaresc sobre l’ac-
tualitat més o menys actual.

16 h, Rambla Nova, tram Balcó del 
Mediterrani, i fins a les 20 h. Parc 
d’activitats infantils.
Organitza: Onda Cero Tarragona

18 h, Poliesportiu de Campclar. Fut-
bol sala veterans. III Torneig Fernan-
do Ballesteros, amb la participació 
dels equips Can Boada, Mobles Vila-
bella i FOCSA.

18 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en ca-
talà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

18 h, al pàrquing adjacent a l’Hospi-
tal Joan XXIII, a l’altura del número 17 
del c. Dr. Mallafré. Animació infantil 
amb la Cia. Set de So. Dins del Parc 
Sanitari de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, l’ICS Camp de Tarragona con-
vida a participar tots els ciutadans i, 
en particular, els usuaris de l’hospital, 
sense possibilitats de desplaçar-se 
als espais festius, a gaudir d’aquest 
espai. En acabar, xocolatada per a 
tothom!
Organitzen: Institut Català de la Salut 
(ICS) Camp de Tarragona i Ajuntament 
de Tarragona

18 h, pl. Verdaguer. Santa Tecla So-
lidària. 40 anys del Club Vaixell. El 
temps passa, i la gent del Vaixell volen 
celebrar-ho. Són molts anys de servei 
a moltes persones, i per extensió a la 
ciutat. Des de les 18 h i fins passada 
la mitjanit, animació i música.
•  18 h, animació infantil amb els 

grups Sidral i Ganyotes
•  22 h, concert amb els grups Biboc, 

Far Light i Z30.
Organitza: Club Vaixell

El Teatre Blanc
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18.30 h, Casa de la Festa, Via Au-
gusta, 4. Visita guiada.

18.30 h, Antiga Audiència, pl. del 
Pallol, 3. Acte de reconeixement als 
presidents de la Colla Xiquets de Tar-
ragona en el 40è aniversari de la seva 
fundació.
Organitza: Xiquets de Tarragona

19 h, jardins de la Reconciliació, al 
costat de la Casa de la Festa. Santa 
Tecla Familiar. Espectacle per a la 
canalla. In-sòlit, de la Cia. Articulat. 

19 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en cas-
tellà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

19 h, Rambla Nova, Font del Cen-
tenari. 28a Mostra de Folklore Viu. 
Dracs petits de Catalunya. Enguany 
el nostre Drac fa 25 anys, i la seva rè-
plica petita, 10. Per aquest motiu, els 
components de l’entitat han decidit 
apropar-nos a una interessant selec-
ció d’aquestes bèsties. Concentració 
dels grups participants:
- Drac Petit de Montblanc
- Drac Petit de Granollers
- Drac Petit de la Geltrú
- Drac Petit de Vilafranca del Penedès
- Dragolins Xarop, Pomada i Xerin-
gueta de Badalona
- Drac Petit de Terrassa.

Organitzen: Drac de Sant Roc i Ajunta-
ment de Tarragona
Patrocina: Diputació de Tarragona
Col·laboren: Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona i Esbart Santa Tecla
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25  Dissabte19.30 h, des de la Rambla Nova, 
Font del Centenari. 28a Mostra de 
Folklore Viu. Itinerari: Rambla Nova, 
c. Sant Agustí, c. Portalet, c. Major i 
pl. Cols. 
Organitzen: Drac de Sant Roc i Ajunta-
ment de Tarragona

20.15 h, local social de la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, Cós del Bou 23. 
Concert de cant coral infantil amb 
Els Rossinyols de Tarragona, que 
interpretaran cançons tradicionals i 
l’opereta Samsó el forçut de Michael 
Hurd.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona

20.30 h, aproximadament, pl. de 
les Cols. 28a Mostra de Folklore Viu. 
Lluïment dels grups participants 
i encesa conjunta. En aquest punt 
s’incorporarà el nostre Drac Petit per 
posar punt i final a la mostra.
Organitzen: Drac de Sant Roc i Ajunta-
ment de Tarragona

21 h, Teatre Metropol. Nit de dansa. 
L’Esbart Sant Martí de Barcelona 
presenta Revolta, una reflexió sobre 
el pes específic de la ciutadania en la 
dansa i la responsabilitat dels esbarts 
dansaires en la contemporanització 
de la dansa catalana. 
Accés lliure limitat a la capacitat de 
la sala.
Direcció artística: David Martínez i 
Coral
Organitza: Esbart Santa Tecla

22 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 
10. Killer, un thriller musical per 
un actor i tres músics. Text: Guillem 
Clua. Música: Xavier Mestres. Amb 
Xavier Mestres, Tomás Alcaide (piano 
i violí), Jordi Vendrell (clarinet i con-
trabaix) i Roger Benet (clarinet, saxo i 
percussió). Preu: 10 €
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
o trucant al 977 222 014.

71



Dissabte  
 25

22 h, Tarraco Arena Plaça (antiga pla-
ça de toros). Macroconcert amb Ma-
caco i Muchachito Bombo In fierno. 
Des del 1997, quan Dani Macaco va 
engegar aquest projecte, ha anat acu-
mulant complicitats i èxits. Cada can-
çó, cada disc i cada concert es conver-
teixen en un positiu tornar a començar. 
El Premi Ondas 2009 al millor àlbum, 
el Premi Principales al millor videoclip 
(Moving), i les nominacions als Gram-
my Llatins a la millor cançó alternativa 
i als MTV Europe Music Awards, fan de 
Macaco una realitat musical de primer 
ordre. L’acompanyarà Jairo Perera, 
músic de Santa Coloma de Gramenet 
que va crear gairebé sense voler el 
Bombo Infierno l’any 2004. Des del 
seu primer treball, Vamos que nos va-
mos, i el posterior, Visto lo visto, que no 

van parar de fer directes, esgotant les 
entrades a cada concert. Idas y vueltas 
és el seu tercer treball, tretze compo-
sicions brillants gravades entre Barce-
lona i Jerez. Amb els seus fidels Lere, 
Tito Carlos, Manel i la Gigoletto Brass 
al complet, els Muchachito Bombo In-
fierno han aconseguit superar-se. Quin 
concert que ens espera! 
Obertura de portes a les 20 h.
Preu de l’entrada anticipada: 20 €
Preu de l’entrada a taquilles el dia del 
concert: 25 €
Venda d’entrades a: Teatre Metropol
Ticketmaster
Arsis Tarragona
Quik i Spook Reus
Gong Valls
Fotoprix Torredembarra
www.musicfromtamarit.com

Muchachito Bombo In fierno

Macaco
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25  Dissabte23 h, plaça de la Font. Mumusic 
Circus presenta Merci bien. Un es-
pectacle fresc i divertit, càlid i gene-
rós on es barreja l’acrobàcia, el màstil 
xinès, les verticals més atrevides i la 
música.

23 h, Recinte Firal. Festival Santa 
Tecla Dance 2010. Nit house amb 
David Gausa (Sutil Records), Xikket 
(Simetria Sonora), Ivan Fresh, Miguel 
Vesta i Victor Sevik (FSV Projects) i 
Only Mike (Feel the music).
Entrada (amb refresc o cervesa inclo-
sa): 8 € anticipada i 10 € el mateix dia. 
L’edat mínima per accedir al recinte 
serà de 16 anys.
Organitza: Setelcat
Venda d’entrades anticipades a: 
Tarragona: Immobiliària Hàbitat i 
oficines Mediacat Comunicació
Reus: Spook Records
Valls: Gong Discos
Internet: www.ticketmaster.es

23 h, pl. del Rei. Música d’arrel amb 
Rumba Vella i Shadna. Els Rumba 
Vella pretenen recuperar la rumba més 
purista i de tota la vida. El seu reper-
tori abasta versions, entre altres, de 
Peret, Ramonet, Gato Pérez o Antonio 
González El Pescaílla, interpretades 
en català, castellà o caló. Els Shadna 
obriran la nit amb la seva particular 
aproximació als cants espirituals bha-
jans acompanyats amb els diferents 
instruments tradicionals indis.
Patrocina: Diversons, música per a la 

integració - Obra Social “la 
Caixa”

Muchachito Bombo In fierno

Rumba Vella

Shadna

73



Dissabte  
 25

23.30 h, jardins del Camp de Mart. 
14è TGN Reggae&Ska Splash. Obri-
ran la nit els Skaks, formació de Va-
lència pionera de l’ska-jazz a l’Estat, 
liderada pel baixista Kodi. Seguiran els 
Bcn-Ghana Revolution, projecte d’una 
ONG catalana, que ajuda aquest país 
africà, integrat per cantants de Ghana 
i músics del Taller de Músics de Bar-
celona. La part més autèntica de la nit 
la posarà Chantelle, jove promesa de 
l’escena jamaicana, coneguda com 
a corista de Max Romeo, Anthony B 
i molts altres, i que aquest cop estarà 
acompanyada dels Blackstarliners, 
dirigits per Genious. Completarà la 
formació a la taula de mescles Rober-
to Sánchez, productor, cantant i músic 

especialitzat en el so més roots. Per 
acabar la nit, amb molta marxa ens 
visita John Hat and The Termiters, 
nova formació d’ska versionant els 
clàssics de la música “western”. Això 
és Reggae&Ska!
•  23.30, h Skaks (ska-jazz - València)
•  24.45 h, Bcn-Ghana Revolution 

(reggae - Ghana/Catalunya)
•  2 h, Chantelle (reggae R&B - Ja-

maica) & Roberto Sánchez (roots 
- Cantàbria), amb Blackstarliners 
(BackingBand - BCN)

•  3.40 h, John Hat and The Termi-
ters (Ska-BCN)

24 h, c. Trinquet Vell, 2, Sala El Cau. 
Dj’s Superpandasdjs (hits).
Organitza: El Cau

24 h, Via de l’Imperi, davant del bar 
Tupaquito, fins a les 5 h. Nit llatina 
(participació de grups en directe).
Organitza: Tupaquito

Reggae&Ska Splash
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7 h, Bonavista, des de la plaça de la 
Constitució. Matinades. Grallers de 
l’Aula d’Instruments Tradicional

7 h, Sant Pere i Sant Pau, des de la 
plaça de Cuba. Matinades. Grallers de 
Sant Pere i Sant Pau

9.30 h, platja del Miracle, zona 
pàrquing. XIII Triatló Popular Ciutat 
de Tarragona, Memorial Laia Masó i 
Virgili.
Organitza: Nil Travel
Col·laboren: Patronat d’Esports de 
Tarragona, Port de Tarragona i Fleca 
Flaqué

9 h, Rambla Nova - Balcó del Medi-
terrani. Santa Tecla Solidària. II Cami-
nada Solidària La Muntanyeta. Re-
corregut: Rambla Nova, parc Francolí, 
riu Francolí, Pont del Diable, Sant Pere 
i Sant Pau, jardins del Camp de Mart i 
Rambla Nova.
Inscripcions solidàries: 977 217 
604, a/e admin@appctarragona.org 
(adults: 10 €; nens: 5 €).
Organitza: Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral

9 h, parc Francolí (davant de la nova 
caserna de la Guàrdia Urbana). Con-
centració i sortida de vehicles tot ter-
reny 4x4. Ruta “Coneix el municipi”. 
Final del recorregut a Ferran.
Organitza: Club Tortuga Tot Terreny. 
www.tortugatt.es

10 h, Rambla Nova, tram Teresianes. 
Escacs. Festival d’escacs. Apreneu a 
jugar i participeu en les partides si-

multànies amb els monitors del Club 
Escacs Tarragona, sense inscripció 
prèvia. 
Organitza: Club Escacs Tarragona

10 h, Refugi 2 del Moll de Costa, Port 
de Tarragona. II Jornades de Rol i 
Estratègia de Tarragona. De 10 a 14 
h i de 16 a 20 h. Jocs de rol i estratè-
gia, per descobrir noves formes d’oci 
adreçades a tots els públics.
Organitza: AJJRET, Associació Juvenil 
de Jugadors de Rol i Estratègia de 
Tarragona
Col·laboren: Autoritat Portuària de Tar-
ragona, Associació Si Vis Pacem, Para 
Ludem, AJJRR
Patrocinen: Devir, Mantic Games, Pri-
vateer Press, Micro Art Studio, Corvus 
Belli

12 h, pl. de les Cols. Teatre al car-
rer. Joglars vingueren que de casa 
ens tragueren, de la Cia. El Teatre 
Blanc. Petit divertiment joglaresc so-
bre l’actualitat més o menys actual.

12 h, local social de la Colla Caste-
llera de Sant Pere i Sant Pau, c. A, s/n. 
Assaig especial de preparació del 
Concurs de Castells 2010 obert al 
públic. En acabar, acte de reconeixe-
ment als membres fundadors, caps 
de colla i presidents amb motiu del 
20è aniversari.

12.30 h, Casa de la Festa, Via Au-
gusta, 4. Visita guiada.

EL CORREfoc
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13 h, pl. del Rei. Teatre al carrer. 
Joglars vingueren que de casa ens 
tragueren, de la Cia. El Teatre Blanc. 
Petit divertiment joglaresc sobre l’ac-
tualitat més o menys actual.

17 h, Casal de Gent Gran de la Mer-
cè. Ball de saló a càrrec de l’Escola 
de Ball de Saló de Perafort.

18 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en ca-
talà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

18 h, pl. de la Font. Món Camp. 
Músiques i cançons de sempre amb 
l’energia dels artistes d’avui.

18 h, pl. del Rei. Espectacle de dan-
sa. Un centenar d’alumnes de Scènic 
Dansa APA Sagrat Cor prendran part 
a la mostra de ball clàssic, contem-
porani, jazz-funky, espanyol, hip hop, 
bollywood i salsa. L’espectacle comp-
tarà enguany amb la presència del 
ballarí i corògraf Juan Carlos Verdú, 
doble finalista de Fama a Bailar. 
Organitza: APA Sagrat Cor - Scènic 
Dansa

18 h, pl. Verdaguer. Final del 9è 
Concurs de Playbacks Interbarris 
Santa Tecla 2010.
Organitza: Taller d’Arts Escèniques 
Pere Tubilla

18.30 h, pl. dels Sedassos. Santa 
Tecla Familiar. Ball de gralles petit. 
Un repertori de peces tradicionals 

de festa combinades amb cançons 
tradicionals infantils que, a través 
del joc i l’animació, engrescaran els 
nens (i no tan nens) a participar-hi 
activament. Amb la presència dels 
gegantons Espineta i Cargolí.
Organitzen: Grallers de l’Alfàbrega

19 h, CaixaForum Tarragona. Obra 
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor 
Colom, 2. Visita comentada en cas-
tellà a l’exposició de fotografies de 
Gervasio Sánchez “Cambodja, terra 
d’esperança”.

20 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 
3. Concert de cant coral amb els 
cors Al·leluia de Tarragona i Verge de 
Berà de Roda de Berà. Entrada lliure 
limitada a l’aforament de la sala.
Organitza: Cor Al·leluia

20 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 
10. Killer, un thriller musical per 
un actor i tres músics. Text: Guillem 
Clua. Música: Xavier Mestres. Amb 
Xavier Mestres, Tomás Alcaide (piano 
i violí), Jordi Vendrell (clarinet i con-
trabaix) i Roger Benet (clarinet, saxo i 
percussió).  Preu: 10 €
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
o trucant al 977 222 014.

21.30 h, Teatre Auditori del Camp 
de Mart. Gala d’aniversari del Grup 
Disc 45. Aquesta entitat va portar a 
terme el seu primer espectacle el mes 
de setembre del 1980. La dansa i la 
participació activa en els esdeveni-
ments de la ciutat van ser els seus 
objectius. Avui, trenta anys després 
i amb un bon grapat de feina feta, 
ens volen convidar a aquest ani-
versari.
Organitza: Grup Disc 45
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Lluna. El Correfoc de Santa Tecla. 
Cada any, la darrera nit de Festes 
s’omple de les espurnes i trons de 
carretilles i sortidors. Enguany les for-
ces de l’infern estaran representades 
pels grups: Ball de Diables de Sant 
Quintí de Mediona, Ball de Diables 
de Torredembarra, Ball de Diables de 
Vilanova, Ball de Diables de Tarrago-
na, Colla Diables Voramar del Serrallo, 
Drac de Banyeres del Penedès, Drac 
del Morell, Drac de Tarragona, Bou de 
Tarragona i Víbria de Tarragona.
Recorregut: pl. de la Mitja Lluna, c. 
Unió, pujada per la Rambla Nova fins 
al Balcó per un lateral, baixada per la 
Rambla Nova per l’altre lateral fins a 

l’estàtua dels despullats.

24 h, sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. 
Dj’s Sound of Square (electrònica).
Organitza: El Cau 

24 h, Rambla Nova, al voltant de 
l’estàtua dels despullats. Eixordado-
res carretillades finals.

24.15 h, des de l’estàtua dels 
despullats. Sorollosa traca per la 
Pirotècnia Vulcano de Villarejo de 
Salvanés (Madrid), amb el final de 
terratrèmol acompanyat de l’emo-
cionant Visca Santa Tecla! i de la 
façana pirotècnica al mateix Balcó 
del Mediterrani.
TOTES I TOTS A CÓRRER LA TRACA 
PER ACOMIADAR SANTA TECLA!!!

Ball de Diables 
de Sant Quintí 

de Mediona
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Teatre Metropol. “Santa Tecla als 
ulls”, de Michael Kolchesky. Obert 
d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h; diu-
menges i festius, d’11 a 14 h. Fins al 
26 de setembre.

Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. 
“Multituds festives: la Santa Tecla 
dibuixada”. El Seguici, de les mans 
de l’artista Hugo Prades. De dilluns a 
divendres, de 8 a 21 h; dissabtes, de 9 
a 14 h; diumenges, de 10 a 14 h.

Institut Municipal d’Educació de Tar-
ragona, av. Ramón y Cajal, 70. Ex-
posició de les millors fotografies 
del concurs fotogràfic Santa Tecla 
Digital 2009.

Pati del Rei Jaume I, pl. de la Font. Ex-
posició de l’artista anglesa Dorot-
hea Buxton-Hyde. Obert diàriament.

Local social dels Xiquets de Tarra-
gona, c. Santa Anna, 1. Exposició 
permanent sobre castells. Oberta 
diàriament.

Vestíbul de l’Antiga Facultat de Lle-
tres, pl. Imperial Tàrraco, 1. Exposició 
“Celebrant el Voluntariat”. De di-
lluns a divendres, de 10 a 20 h.
Organitza: Creu Roja Tarragona

Facultat de Lletres, avinguda Catalu-
nya, 35. “Deu anys de l’Assut”. De 
dilluns a divendres, de 9 a 20 h. Del 
20 de setembre al 8 d’octubre. 

Organitza: Seminari de Protohistòria i 
Arqueologia, amb la col·laboració de 
la Universitat Rovira i Virgili, la Fun-
dació Caixa Tarragona i l’Ajuntament 
de Tivenys

Centre Sociocultural Part Alta, pl. de la 
Pagesia. “Guerres, conflictes i inici-
atives de pau”. De 9 a 14 h. Del 16 al 
30 de setembre. Visites concertades 
per a escoles.
Organitza: Fundació Internacional 
Companyia de Maria (FISC)
Col·labora: Conselleria de Cooperació

Serveis Territorials de Cultura i Mit-
jans de Comunicació, Casa de la 
Generalitat, c. Major, 14. “Espais 
espectaculars: fotògrafs i músics 
reinterpreten el nostre patrimoni 
cultural”. De dilluns a divendres, de 
9 a 14.30 h. Fins al 12 de novembre.

Museu d’Art Modern de Tarragona, 
c. Santa Anna, 8. “Claude Collet. La 
recerca de la identitat”. De dimarts 
a divendres, de 10 a 20 h; dissabtes, 
de 10 a 15 h i de 17 a 20 h; festius, 
d’11 a 14 h. Dilluns tancat. Des del 17 
de setembre.

Pretori, sala del Sarcòfag. “Per a NO 
oblidar”. Fotografies de Pepa Vives del 
camp de concentració de Sachsenhau-
sen, basades en poemes de Roc Llop 
i Convalía, mestre i poeta anarquista, 
deportat cinc anys al camp de Maut-
hausen-Gusen. De 9 a 21 h.

EXPOSICIONS
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Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona, pl. del Rei, 5. “De la Memòria a 
la Creació. L’ordre i el caos”, d’Im-
ma Gibert, Sharon Sahffner, Marisa 
Perales i Mayumi Tsakuda. Labora-
bles, de 9.30 a 20.30 h; festius, de 10 
a 14 h. Fins al 3 d’octubre.

Tinglado 1 del Moll de Costa. “Ciutats 
Patrimoni de la Humanitat. Tretze 
joies d’Espanya”. De dimarts a dis-
sabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; 
diumenges i festius, d’11 a 14 h. Fins 
al 3 d’octubre.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona 
i Port de Tarragona
Col·labora: Caja Duero

Tinglado 4 del Moll de Costa. “Natura 
en aquarel·la”, de Miguel Á. Camare-
ro. De dimarts a dissabte, de 10 a 13 
h i de 17 a 20 h; diumenges i festius, 
d’11 a 14 h.
Organitza: Centre d’Estudis Marítims i 
d’Activitats del Port de Tarragona
Col·labora: Autoritat Portuària de Tar-
ragona

CaixaForum Tarragona. Obra Social - 
Fundació La Caixa, Cristòfor Colom, 2. 
“Espanya oculta de Cristina García 
Rodero”. De dilluns a divendres, de 
10.30 a 21 h; dissabtes i festius, d’11 
a 14 h i de 16 a 21 h. Del 16 de se-
tembre al 21 de novembre.

CaixaForum Tarragona. Obra Social - 
Fundació La Caixa, Cristòfor Colom, 
2. “Cambodja, terra d’esperança”, 
fotografies de Gervasio Sánchez. De 
dilluns a divendres, de 10.30 a 21 h; 
dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 
a 21 h. Del 16 de setembre al 21 de 
novembre.

Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. 
“1a mostra artística i literària de 
socis”. Obert diàriament de 18 a 20 
h. Fins al 19 de setembre.

Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. 
“Mostra de tallers d’enquaderna-
ció dels centres penitenciaris de 
Catalunya”. Obert diàriament de 18 a 
20 h. Des del 22 de setembre.

Cafè Museum, c. Sant Llorenç. “Co-
lour Game” de Josep Maria Argila-
guet. Fins al 12 d’octubre.

Art/Arxiu Rosselló Tàrraco, baixada 
Pescateria, 27, baixos. “Arquitectu-
res selvàtiques, cadàver-exquisit”, 
de Rubén Fernández, Adriano Saez, 
Toni Navarro i Eduardo Vidal. Fins al 
30 de setembre.

Sala d’exposicions Caixa Tarragona, 
Higini Anglès, 5. “Silencis compar-
tits”, de Ferran Freixa i Humberto 
Ribas. De 10 a 14 h i de 17 a 21 h. 
Fins al 26 de setembre.

Künstainer, Estació d’Autobusos de 
Tarragona, pl. Imperial Tàrraco. “Dis-
torsión libre”, d’Unai Reglero. Fins al 
15 d’octubre.

Laboratori Visual, plafons instal·lats 
als carrers: Ixart, 1 / Méndez Núñez, 3 
/ Ramón y Cajal, 54 bis / Gasòmetre, 
1. “Walls & Cartoons”, de Villas. Ci-
cle Display. III Mostra d’Art al Carrer.

Galeria Odena’s, c. Cervantes, 12. 
Exposició de Josep Maria Roig. Del 
17 de setembre al 30 d’octubre. De 
dilluns a divendres de 10 h a 13.30 h 
i de 16.30 h a 20 h.
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INFORMACIÓ
TELÈFONS

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 296 100

Casa de la Festa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 220 086

Teatre Metropol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 244 795

Patronat de Turisme . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 250 795

INTERNET

santatecla.tarragona.cat

www.tarragona.cat

SERVEIS ÚTILS

Centre d’Emergències  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Emergències de persones sordes:

   Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 500 112

   SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 436 200

Guàrdia Urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .092

Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Protecció Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Assistència sanitària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Bus de Nit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .012

EMT . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 549 480 / 902 365 114

Estació d’autobusos . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 229 126

RENFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202

Servei Municipal de 

   la Discapacitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 241 909

ESTAND DE FESTES
Rambla Nova: diàriament, 
de l’11 al 26 de 
setembre, de 10 a 22 h, 
ininterrompudament.
Inauguració: dissabte 11, 
a les 10 h.

CASA DE LA FESTA
Via Augusta, 4. Oberta de 
dimarts a dissabte, d’11 
a 14 h i de 17 a 21 h. 
Diumenges, d’11 a 14 h.
Extraordinàriament, 
obrirà la tarda del dia 20, 
de 17 a 21 h.
Per motius operatius, 
romandrà tancada la tarda 
del dia 22 i tot el dia 23.

EMT. SERVEI 
D’AUTOBUSOS
www.emtanemambtu.cat
El dia de Santa Tecla els 
autobusos són gratuïts.
El Bus Nit dóna servei 
totes les nits de la festa.

PER A CONNEXIONS AMB 
BUS FORA DE LA CIUTAT 
DE TARRAGONA
Bus de Nit de la 
Generalitat de Catalunya 
(012)
www.mobilitat.net
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EN CAS DE PLUJA
Us demanem calma. L’organització treballa 
permanentment perquè totes les activitats 
funcionin, però la climatologia és un handi-
cap de vegades insuperable. Consulteu les 
alternatives que us oferim.

Tot i així, els següents escenaris tenen 
a cobert tant la zona de músics com la 
d’espectadors, per la qual cosa els actes 
es faran sempre d’acord amb els horaris 
previstos:
  •  Antiga Audiència
  •  Casa de la Festa
  •  Envelat de la pl. Verdaguer
  •  Recinte Firal del Palau de Congressos 
  • Tàrraco Arena Plaça
  •  Teatre Auditori Camp de Mart
  •  Teatre Metropol

Els següents escenaris estan a cobert en la 
zona de músics, per la qual cosa, llevat que 
la pluja es produeixi en el mateix moment 
previst per a les actuacions, es poden ga-
rantir en tot moment:
•  plaça del Rei
•  jardins del Camp de Mart

La diada castellera del diumenge 19, 
prevista a les 12 h, s’iniciaria més tard 
si es preveiés una millora meteorològica 
posterior.

Els actes en què participa el Seguici Popular 
–dies 19, 21, 22, 23 i 26 de setembre– po-
den tenir pròrrogues horàries d’endarreri-
ment de 30 o 60 minuts.

La processó del dia 23 es limitaria a ser 
una Entrada del Braç. 

Activitats que es traslladarien a escenaris 
alternatius en cas de pluja, sempre que 
sigui possible tècnicament:

• Trasllats al Recinte Firal:
Dia 18. Concert Familiar amb la Cia. Elèctri-
ca Dharma + Concert amb els Lax’n’Busto 
i The Gruixuts.
Dia 20. Concert Maldita Nerea + Cruz
Dia 22. Revetlla orquestres La Girasol + 
CAT Rock
Dia 23. Concert amb Los Manolos i Ver-
güenza Ajena

• Trasllats a l’envelat de la plaça Verda-
guer:
Dia 17. Ball de gralles.
Dia 22. L’Entrada de Músics seria un con-
cert vermut (12 h) / nit: Concert especial 50 
anys de música a Tarragona.
Dia 24. Concert vermut dels grallers
Dia 25. Concert vermut del vi i el formatge 

• Trasllats a l’Antiga Audiència, pl. Pallol:
Dia 19. Conteclada
Dia 20. Conteclada
Dia 21. Conteclada
Dia 24. Cafè concert grallers locals

• Trasllats al Teatre Metropol:
Dia 22. Balls parlats 

• Trasllats a la Casa de la Festa:
Dia 24. Lliurament de xumets a la Víbria

• Trasllats al local de la Colla Jove:
Dia 20. Festa Tecletes
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FESTA PER A TOTHOM: EL GAUDI FESTIU 

DE LA CIUTADANIA AMB DISCAPACITAT

20a EDICIÓ
El programa Festa per a Tothom, im-
pulsat des del 1991 pel Servei Munici-
pal de la Discapacitat, pretén contribuir 
a una major visualització del fet de la 
discapacitat com a dimensió humana 
i social, mitjançant dispositius que 
faciliten la participació dels col·lectius 
a la festa, prenent-la com a moment 
àlgid de la ciutat, veritable receptora 
del projecte.

Amb la implicació d’un equip que 
adopta el format de penya festiva, en 
la qual queden diluïdes les condicions 
de discapacitat i voluntariat, amb la 
disposició de transport adaptat i amb 
el servei d’interpretació de llengua 
de signes, es participarà en un seguit 
d’actes festius i se’n protagonitzaran 
d’altres, com ara: 

•  Durant l’acte de la Crida, que té lloc a 
la sala d’actes i la rotonda de l’Ajun-
tament, pl. de la Font, el divendres 
17, a les 19 h, juntament amb la no-
minació del Perpetuador i els Teclers, 
es farà un homenatge a títol pòstum 
a Francesc Blanes i Cervelló, partici-
pant de Festa per a Tothom entre els 
anys 1992 i 2007 i un referent per a 
tot el voluntariat i totes les persones 
implicades en cadascuna de les vint 
edicions del programa.

•  El dissabte 18, a les 12.30 h, a l’es-
tand de Festes de la Rambla Nova, es 
portarà a terme la recepció a tots els 
participants, en la qual es presentarà 
la xapa de Festa per a Tothom.

•  La llengua de signes serà un dels 
parlars de la Festa des del mateix 
pregó, el dimarts 21, a les 18 h, a 
la sala d’actes de l’Ajuntament, dins 
d’un itinerari d’actes festius adreçat 
a la comunitat sorda.

•  El dimarts 21, a les 20 h, el Teatre 
Metropol acollirà la representació de 
l’obra L’artista, creada i interpretada 
per Al Trot Teatre, l’elenc de l’Associ-
ació Provincial de Paràlisi Cerebral.

Per gentilesa de l’ONCE, el programa 
de Festes està transcrit al sistema 
braille i compta amb una nova entrega 
del col·leccionable sobre els elements 
festius, editat en relleu per al seu 
resseguiment tàctil, enguany amb la 
reproducció del Nano Capità. Consulta 
a disposició a l’estand de les Festes a 
la Rambla Nova, a la seu de l’ONCE, 
Rambla Vella, 11, i al Servei Municipal 
de la Discapacitat. Així mateix, el web 
de les Festes incorpora els paràmetres 
d’accessibilitat.

Tots els espais festius, excepte l’Antic 
Ajuntament, són accessibles a les per-
sones amb mobilitat reduïda.

Festa per a Tothom compta, des del 
2002, amb el suport de Dow Chemical 
i la complicitat del seu equip humà.
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SEGURETAT

CONCURSOS LA FESTA 
ALS ULLS

Mesures de seguretat que cal seguir 
en els llocs on es realitzen actuacions 
amb foc:
•  MANTINGUEU portes i finestres tan-

cades, persianes abaixades, apa-
radors i vidres protegits i tendals 
recollits, i no tingueu roba estesa o 
altres elements similars.

•  NO COL·LOQUEU cap element que 
pugui obstaculitzar l’actuació o el 
pas fluid de la gent.

•  NO LLANCEU aigua fins que no hagi 
acabat l’actuació.

•  SEGUIU les indicacions del servei 
d’ordre.

•  NO ENCENGUEU foc ni fumeu a prop 
de les bosses o carretons del mate-
rial pirotècnic.

•  NO ENVAÏU l’espai de l’actuació i no 
agafeu ni destorbeu cap dels seus 
membres.

•  VESTIU preferentment roba de cotó 
o texana, en cap cas fibra sintètica. 
I barret o bé un mocador lligat al 
cap.

•  MANTINGUEU LES DISTÀNCIES de 
seguretat adients per prevenir-se 
de les espurnes i detonacions dels 
productes pirotècnics.

•  SALTEU sempre endavant, individu-
alment o bé en grups molt reduïts, 
sense col·locar-vos mai entre els 
timbalers i els actuants que porten 
les bosses de pirotècnia.

•  Santa Tecla Digital 2010. Concurs 
de Fotografia Digital. Amb motiu de 
les Festes de Santa Tecla, l’Agrupa-
ció Fotogràfica de Tarragona con-
voca aquest concurs de fotografia 
digital sobre la festa gran de la 
ciutat. Consulteu-ne les bases a 
santatecla.tarragona.cat

•  2n Premi de Pintura Ràpida Santa 
Tecla 2010. El concurs es divideix en 
tres categories: la general d’adults 
a partir de 18 anys, juvenils de 10 
a 17 anys i infantils menors de 10 
anys. Consulteu-ne les bases a 
santatecla.tarragona.cat

•  3r Concurs Fotogràfic Festes 
de Santa Tecla 2010 del Consell 
Municipal de la Gent Gran. 

   Consulteu-ne les bases a 
   santatecla.tarragona.cat

El projecte del fotògraf tarragoní 
Pep Escoda per tal que destacats 
noms de la fotografia internacional 
vinguin a Santa Tecla i en captin 
la seva visió particular i singular 
arriba enguany a la sisena edició. 
Després del sicilià Santo Eduardo 
Di Miceli, de la italiana establerta a 
Viena Tania Marcadella, de l’artista 
argentina Guadalupe Fernández 
Pose, de la parella de fotògrafs 
madrilenys Sergio Moya i Ximena 
Garrigues, i, l’any passat, de la 
israeliana Michael Kolchesky, en-
guany tindrem entre nosaltres els 
italians Laura Cammarata i Bene-
detto Tarantino, els quals, a través 
de la seva mirada palermitana, 
miraran de trobar visions encara 
desconegudes de la nostra festa.
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Podeu adquirir tot el material de les festes a l’estand 
de la Rambla Nova: les samarretes, els mocadors, la 
bossa… Aquí en teniu alguna mostra:

•  LA SAMARRETA DE LES FESTES
Editada pel Ball de Diables de Tarragona.
També la podeu adquirir als establiments: El Negrito i 
la Negrita, Llibreria La Capona, Restaurant l’Avi Tòful, 
Patronat de Turisme, Joieria Feijoo, Mercat Central i 
Decoració Jordi del carrer Portalet. 
Podeu trobar-hi també les samarretes de les diverses 
entitats del Seguici tarragoní.
10 €

•  EL MOCADOR DE LES FESTES
Editat per la Moixiganga de Tarragona.
També pot adquirir-se als cellers de la ciutat.
Podeu trobar-hi també els mocadors de les diverses en-
titats del Seguici tarragoní, així com l’editat per la botiga 
El Negrito i la Negrita.
5 €

•  EL BARRET DE LES FESTES
Confeccionat per l’Empresa Municipal de Mitjans de 
Comunicació, es troba a les parades del Mercat. Vine 
a comprar al Mercat i obtindràs vals de descompte!
3 €

•  LA BOSSA DE LES FESTES
Editat per la Colla de Diables Voramar i la Víbria de 
Tarragona, la podeu trobar als establiments: Llibreria 
Nàutica Cal Maties, Vins i Licors Jové, Mercat Central 
de Tarragona, El Negrito i la Negrita, i a l’estand de 
Festes.
5 €

LA BOTIGA DE LES FESTES
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LA BOTIGA DE LES FESTES
•  EL PÒSTER DE LES FESTES
Pòster del Seguici tarragoní, il·lustrat 
per Hugo Prades.
3 €

•  EL PUZLE DE LES FESTES
Editat pels Grallers Els 4 Garrofers.
Pot adquirir-se a: El Negrito i La Negrita, Llibreria la 
Capona, Llibreria Nàutica Cal Maties, Llibreria Tra-
vé, Quiosc Papereria Trama i al Mercat Central.
8 €

•  LA XAPA DE LES FESTES
Editada per l’Agrupació Cultural i Esportiva de 
CCOO de l’Ajuntament de Tarragona. 
1 €

•  EL DVD DE LES FESTES DE SANTA TECLA
Editat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Tarragona. Segona edició 2007.
10 €

•  BIBLIOGRAFIA SOBRE SANTA TECLA
A l’estand de la Rambla Nova podeu trobar les 
novetats i edicions d’anys anteriors, en una ini-
ciativa conjunta de les entitats i de Traditeca’t. 
A les llibreries de Tarragona podeu adquirir-los 
durant tot l’any.

•  ALTRES PRODUTES FESTIUS
Podeu trobar també samarretes i altres produc-
tes inspirats en el Seguici Popular tarragoní a les 
botigues El Negrito i la Negrita (plaça Corsini) i 
l’Ull de la Vila (carrer Major).
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TAC 12, EL CANAL PÚBLIC DE 

TV DIGITAL DEL CAMP DE TARRAGONA

ADHEREIX-TE 
A TARRAGONA 

2016

Programació especial de les Festes de 
Santa Tecla 2010:

Diumenge 19 
19.30 h, retransmissió en diferit de la 
diada castellera del diumenge.

Dilluns 20 
21.30 i 23.30 h, La Memòria de la 
Festa.

Dimarts 21
15.30 i 17.30 h, La Memòria de la 
Festa.
20.30 i 22.30 h, retransmissió en dife-
rit de la Santa Tecla Petita.

Dimecres 22
14.30 i 16.30 h, retransmissió en dife-
rit de la Santa Tecla Petita.

Dijous 23 
21 i 23 h, retransmissió en diferit de la 
Baixada de l’Àliga.

Divendres 24 
13, 15 i 17 h, retransmissió en diferit 
de la Baixada de l’Àliga.
20.30 i 22.30 h, retransmissió en dife-
rit de la baixada dels pilars.

Diumenge 26  
19.30 h, retransmissió en diferit de la 
Professó de Santa Tecla.

Podeu sintonitzar el TAC 12 al canal 54 
de la TDT.

Tarragona és candidata a ser Ca-
pital Europea de la Cultura per a 
l’any 2016. De fet, és la candida-
tura de Catalunya amb el suport 
del Parlament català i de més de 
528 ajuntaments catalans. Ara 
és l’hora que els tarragonins i els 
visitants demostrin el seu suport. 
En aquesta fase final de la candi-
datura, i un cop entregat el pro-
jecte, es dictaminarà si Tarragona 
és finalista a Capital Europea de 
la Cultura per al 2016, junt amb 
altres ciutats espanyoles.

APROFITA LES FESTES DE SANTA 
TECLA 2010 I ADHEREIX-TE A LA 
CANDIDATURA CATALANA, TAR-
RAGONA 2016.

Necessitem milers d’adhesions. 
Dóna el teu suport a l’estand de 
Santa Tecla, a la Rambla Nova; al 
web oficial, www.tarragona2016.
org, i/o a l’adreça electrònica tar-
ragona2016@tarragona.cat



SÍ
M

B
O

LS
 D

EL
 P

R
O

G
R

A
M

A

In
fo

rm
ac

ió
S

an
ita

ris
A

p
ar

ca
m

en
ts

P
ar

ad
es

 d
e 

ta
xi

s
S

er
ve

is
 M

èd
ic

s

ES
PA

IS
 P

LÀ
N

O
L 

PR
O

G
R

A
M

A
 1

   
P

la
ça

 d
e 

la
 F

on
t

 2
   

P
la

ça
 d

el
 R

ei
 3

   
P

la
ça

 V
er

d
ag

ue
r

 4
   

Ja
rd

in
s 

d
e 

la
 R

ec
on

ci
lia

ci
ó

 5
   

R
am

b
la

 N
ov

a
 6

   
Te

at
re

 M
et

ro
p

ol
 7

   
Te

at
re

 A
ud

ito
ri 

C
am

p
 d

e 
M

ar
t 

i J
ar

d
in

s
 8

   
P

la
ça

 d
e 

l’A
nt

ic
 E

sc
or

xa
d

or
 9

   
P

la
ça

 d
e 

le
s 

C
ol

s
10

  P
la

ça
 d

el
s 

S
ed

as
so

s
11

  P
la

ça
 N

at
za

re
ns

12
  P

as
se

ig
 d

e 
le

s 
P

al
m

er
es

13
  E

st
an

d
 d

e 
le

s 
Fe

st
es

14
  C

ar
re

r 
d

el
 C

ós
 d

el
 B

ou
15

  C
ar

re
r 

M
aj

or
16

  C
ar

re
r 

S
an

ta
 A

nn
a

17
  C

at
ed

ra
l

18
  T

ar
ra

co
 A

re
na

 P
la

ça
19

  M
ol

l d
e 

C
os

ta
20

  C
as

a 
C

an
al

s
21

  C
ar

re
r 

Tr
af

al
ga

r 
/ 

S
er

ra
llo

22
  P

la
 d

e 
la

 S
eu

23
  P

la
ça

 d
el

 B
al

l d
e 

D
am

es
 i 

V
el

ls
24

  P
la

ça
 d

e 
la

 M
itj

a 
Ll

un
a

25
  P

la
ça

 d
el

 F
òr

um
26

  P
un

ta
 d

el
 M

ira
cl

e
27

  R
am

b
la

 V
el

la
28

  P
al

au
 d

e 
C

on
gr

es
so

s.
 R

ec
in

te
 F

ira
l

29
  R

es
id

èn
ci

a 
d

e 
la

 M
er

cè
30

  P
ar

c 
d

e 
la

 C
iu

ta
t

   
  

 

SÍ
M

B
O

LS
 D

EL
 P

R
O

G
R

A
M

A

In
fo

rm
ac

ió
S

an
ita

ris
A

p
ar

ca
m

en
ts

P
ar

ad
es

 d
e 

ta
xi

s
S

er
ve

is
 M

èd
ic

s

ES
PA

IS
 P

LÀ
N

O
L 

PR
O

G
R

A
M

A
 1

   
P

la
ça

 d
e 

la
 F

on
t

 2
   

P
la

ça
 d

el
 R

ei
 3

   
P

la
ça

 V
er

d
ag

ue
r

 4
   

Ja
rd

in
s 

d
e 

la
 R

ec
on

ci
lia

ci
ó

 5
   

R
am

b
la

 N
ov

a
 6

   
Te

at
re

 M
et

ro
p

ol
 7

   
Te

at
re

 A
ud

ito
ri 

C
am

p
 d

e 
M

ar
t 

i J
ar

d
in

s
 8

   
P

la
ça

 d
e 

l’A
nt

ic
 E

sc
or

xa
d

or
 9

   
P

la
ça

 d
e 

le
s 

C
ol

s
10

  P
la

ça
 d

el
s 

S
ed

as
so

s
11

  P
la

ça
 N

at
za

re
ns

12
  P

as
se

ig
 d

e 
le

s 
P

al
m

er
es

13
  E

st
an

d
 d

e 
le

s 
Fe

st
es

14
  C

ar
re

r 
d

el
 C

ós
 d

el
 B

ou
15

  C
ar

re
r 

M
aj

or
16

  C
ar

re
r 

S
an

ta
 A

nn
a

17
  C

at
ed

ra
l

18
  T

ar
ra

co
 A

re
na

 P
la

ça
19

  M
ol

l d
e 

C
os

ta
20

  C
as

a 
C

an
al

s
21

  C
ar

re
r 

Tr
af

al
ga

r 
/ 

S
er

ra
llo

22
  P

la
 d

e 
la

 S
eu

23
  P

la
ça

 d
el

 B
al

l d
e 

D
am

es
 i 

V
el

ls
24

  P
la

ça
 d

e 
la

 M
itj

a 
Ll

un
a

25
  P

la
ça

 d
el

 F
òr

um
26

  P
un

ta
 d

el
 M

ira
cl

e
27

  R
am

b
la

 V
el

la
28

  P
al

au
 d

e 
C

on
gr

es
so

s.
 R

ec
in

te
 F

ira
l

29
  R

es
id

èn
ci

a 
d

e 
la

 M
er

cè
30

  P
ar

c 
d

e 
la

 C
iu

ta
t

   
  

 



Patrocinadors:

Amb el suport de:

Mitjans oficials

TARRAGONA 95.3 FM

Col·laboradors:
· Agrotarraco
·  AON Risk  
solutions

· Camping Trilla
·  Clariant Iberica
·  EMATSA
·  Griñó
·  Les Gavarres, 

Agrupació d’interès 
econòmic

·  Proas Productos 
Asfálticos

·  Servicios de 
desinfección 
Estrada

·  Sirusa
·  Tainco
·  Tamarit Park
·  Turrones y Helados 
Sirvent

·  Urbaser


