
                                                                                                                                                                                                                                         

 

EL CARTELL 

 

La Revetlla Remullada, una combinació 

d’aigua i música amb més de 20 anys de 

trajectòria dins el programa de Sant Magí, 

protagonitza el cartell d’enguany. La 

imatge és obra del dissenyador tarragoní 

Aitor Pombo. La proposta guanyadora va 

resultar seleccionada d’entre les 15 

presentades en la convocatòria del concurs 

d’imatge gràfica de Sant Magí. Està 

inspirada en el càntir de Sant Magí, un dels 

elements de la Revetlla Remullada. Aquest 

és representat com si estigués trencat i 

deixés caure la pròpia aigua de la 

Remullada. A la vegada es formula una 

imatge poètica d’un paraigües que en 

comptes de protegir-nos de l’aigua fa tot el 

contrari, ens mulla tal com fan els 4 

elements de la Revetlla Remullada. “Per fer 

aquest cartell em vaig inspirar en el musical Singin’ in the Rain per l’alegria que 

desprèn la cançó alhora que balles i cantes sota la pluja tal com fem tots els 

assistents a aquest acte la nit del 18 d’agost a la plaça del Rei” ha explicat 

l’autor del cartell.  

Nascut a Tarragona, Pombo va estudiar Belles Arts a Barcelona i en l’actualitat 

treballa com a dissenyador i fotògraf. Aquest és el tercer any que l’Ajuntament 

de Tarragona organitza el concurs d’imatge de les festes de Sant Magí, amb 

l’objectiu de fer la festa més participativa i aconseguir una imatge sorgida d’una 

perspectiva purament popular. 



                                                                                                                                                                                                                                         
   

El marxandatge oficial de les Festes de Sant Magí 

 

La samarreta 

Edita: Portants de l’Aigua de Sant Magí 

És el segon any que s’edita la samarreta. Hi haurà una primera tirada de 500 

unitats que van dels 1-2 anys fins a XXL i es vendran a 12 € la unitat. 

Contacte: Carles Salvadó portants@santmagitgn.cat  
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El mocador  

Edita: Ball de Bastons de Tarragona 

És el primer any que s’edita el mocador de Sant Magí. El Ball de Bastons posarà 

a la venda 500 mocadors i el preu de venda serà de 5 € la unitat. 

Contacte: Kevin Acuña balldebastonstarragona@gmail.com 

 

 

 

 

Venda del marxandatge 

Tant la samarreta com el mocador es podran adquirir a partir d’aquest mateix 

divendres 28 de juny als punts següents: 

Ràdio Brey (plaça de la Font,49) 

Trofeus Badia (Mossèn Salvador Ritort i Faus,15) 

Fresa y Chocolate ( Antoni Rovira i Virgili, 11)  

El Lloro (Governador González, 18) 

A banda, el mocador també es podrà comprar a Casa Corderet (Merceria, 17)  
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