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ACTES PREVIS
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DILLUNS
10 d’agost

DIMECRES
12 d’agost

20 h, església de Sant Llorenç.
Missa de Sant Llorenç. Ofici solemne en honor de sant Llorenç,
copatró dels bracers des de l’any
1405, a càrrec de mossèn Xavier Reñé Balcells. L’acte serà
acompanyat pels cants litúrgics
interpretats per la Coral L’Àncora, dirigida per Sílvia Virgili. Tot
seguit, benedicció i repartiment
d’alfàbrega entre els assistents.

10 h, Centre Cívic de Sant
Salvador. Pinta el comerç! Els
botiguers de Tarragona necessiten la teva ajuda. Entre tots
construirem un mural gegant
per donar forces al comerç
de la nostra ciutat. Vine al teu
barri i pinta el comerç! A més,
t’enduràs el carnet de padrí del
comerç i gaudiràs d’un refrigeri
ben refrescant. T’hi esperem!
El mural sencer s’exposarà uns
dies després al centre de la
ciutat. Per fer aquesta activitat
és imprescindible inscriure-s’hi
prèviament (places limitades).
És obligatori l’ús de mascareta.
Inscripcions a partir del 15 de juliol al web www.tarraconins.cat.

—
Organitza: Gremi de Pagesos de
Sant Llorenç i Sant Isidre

Sant Magí

—
Organitzen: Conselleria de Comerç
i Club dels Tarraconins
Col·labora: Xarxa de Centres Cívics
de Tarragona

11 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita didàctica: Tarragona romana per a la

canalla. Una activitat dissenyada
especialment per als més petits
en què descobriran com vivien
els nens romans de fa dos mil
anys. Recorregut per la maqueta,
el Circ i l’Amfiteatre amb material
didàctic molt divertit.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 5 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

18 h, Centre Cívic de Sant Pere
i Sant Pau. Pinta el comerç! Els
botiguers de Tarragona necessiten la teva ajuda. Entre tots
construirem un mural gegant
per donar forces al comerç
de la nostra ciutat. Vine al teu
barri i pinta el comerç! A més,
t’enduràs el carnet de padrí del
comerç i gaudiràs d’un refrigeri
ben refrescant. T’hi esperem!
El mural sencer s’exposarà uns
dies després al centre de la
ciutat. Per fer aquesta activitat
és imprescindible inscriure-s’hi
prèviament (places limitades).
És obligatori l’ús de mascareta.
Inscripcions a partir del 15 de juliol al web www.tarraconins.cat.
—
Organitzen: Conselleria de Comerç
i Club dels Tarraconins
Col·labora: Xarxa de Centres Cívics
de Tarragona

22 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Quan caigui el sol, a la fresca
del vespre, farem un recorregut
per la Part Alta. Passejarem pels
seus carrers, plens d’històries,
curiositats i llegendes que us
explicarem.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

DIJOUS
13 d’agost
7 h, carrers de la ciutat. Quaranta anys de la primera diada amb
camisa de la Colla Jove Xiquets
de Tarragona. El 13 d’agost de
1980, la Colla Jove Xiquets de
Tarragona feia la seva primera
actuació amb camisa lila a la Galera del Pla (Tortosa). Quaranta
anys després, els del Cós del
Bou volen animar tots els seus
castellers, seguidors i aficionats
a penjar el penó de la colla i la
camisa o samarreta lila dels seus
balcons. Amb motiu d’aquesta
efemèride, l’Ajuntament de Tarragona lluirà el color lila durant
tot el dia.
—
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Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de
la Colla Jove

Colla Jove Xiquets de Tarragona.
Foto: Maite Riba
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10 h, Centre Cívic de Torreforta.
Pinta el comerç! Els botiguers
de Tarragona necessiten la teva
ajuda. Entre tots construirem un
mural gegant per donar forces al
comerç de la nostra ciutat. Vine al
teu barri i pinta el comerç! A més,
t’enduràs el carnet de padrí del
comerç i gaudiràs d’un refrigeri
ben refrescant. T’hi esperem! El
mural sencer s’exposarà uns dies
després al centre de la ciutat. Per
fer aquesta activitat és imprescindible inscriure-s’hi prèviament
(places limitades). És obligatori
l’ús de mascareta. Inscripcions a
partir del 15 de juliol al web www.
tarraconins.cat.
—
Organitzen: Conselleria de Comerç i
Club dels Tarraconins
Col·labora: Xarxa de Centres Cívics
de Tarragona

11 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita didàctica: Tarragona romana per a la
canalla. Una activitat dissenyada
especialment per als més petits
en què descobriran com vivien els
nens romans de fa dos mil anys.
Recorregut per la maqueta, el
Circ i l’Amfiteatre amb material
didàctic molt divertit.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €; nens
(6-12 anys), 5 €. Activitat només
accessible amb reserva prèvia
(places limitades).
Organitza: Itinere

17 h, des del portal del Roser (oficina Itinere). Visita guiada: Tarragona medieval. Com era la nostra
ciutat al segle XIV? Passejant pels
carrers de la Part Alta, descobrireu
com era la vida quotidiana dels
tarragonins de l’edat mitjana i els
carrers i edificis que tan bé es
descriu en l’entrada del braç de
Santa Tecla del 1321.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva prèvia
(places limitades).
Organitza: Itinere

18 h, Centre Cívic de Bonavista.
Pinta el comerç! Els botiguers

de Tarragona necessiten la teva
ajuda. Entre tots construirem un
mural gegant per donar forces al
comerç de la nostra ciutat. Vine al
teu barri i pinta el comerç! A més,
t’enduràs el carnet de padrí del
comerç i gaudiràs d’un refrigeri
ben refrescant. T’hi esperem! El
mural sencer s’exposarà uns dies
després al centre de la ciutat. Per
fer aquesta activitat és imprescindible inscriure-s’hi prèviament
(places limitades). És obligatori
l’ús de mascareta. Inscripcions a
partir del 15 de juliol al web www.
tarraconins.cat.
—
Organitzen: Conselleria de Comerç i
Club dels Tarraconins
Col·labora: Xarxa de Centres Cívics
de Tarragona

19 h, Teatre Auditori del Camp
de Mart. Inici de la 12a edició
de La iMAGInada. Sigueu benvingudes a La iMAGInada - Espai
per a la Llibertat d’Expressió, on
entre totes hem aconseguit arribar a la 12a edició. Una edició
reformulada amb canvi d’espai i
format, però no menys especial.
Durant aquests quatre dies podreu experimentar una varietat
de sensacions amb els actes programats per a tots els públics al
Teatre Auditori del Camp de Mart.
Aquest projecte autogestionat és
possible gràcies a la feina de centenars de persones voluntàries.
Vine, i participa i col·labora amb

el projecte!
20 h, Teatre Auditori del Camp
de Mart. Espectacle inaugural
de la IMAGInada 2020. Enguany tenim el plaer de presentar un espectacle de cabaret
amb cinc artistes del territori, en
què es podrà gaudir de diferents
disciplines artístiques com són
la corda vertical, la roda Cyr, el
pole art i més. Comptarem amb
l’actuació de Maria Cavagnero,
Elena Llaó, Mila Martínez i Elia
Pérez i Mateo, tot guiat per l’actuació del pallasso Cris Oller.
Aforament limitat. És obligatori l’ús de mascareta. Entrada
gratuïta només amb inscripció
prèvia a www.laimaginada.cat.

Espectacle inaugural
de la iMAGInada
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21 h, jardins del Camp de Mart.
Sopar popular. Els jardins del
Camp de Mart tornen a ser el
punt de trobada per reunir-se al
voltant de la taula i compartir un
sopar a la fresca. És obligatori
l’ús de mascareta. Accés només
amb inscripció prèvia (places limitades) a www.laimaginada.cat.
—
Col·labora: Departament de
Cooperació de l’Ajuntament de
Tarragona.
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22 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Quan caigui el sol, a la fresca
del vespre, farem un recorregut
per la Part Alta. Passejarem pels
seus carrers, plens d’històries,
curiositats i llegendes que us
explicarem.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

22.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Segona sessió
de l’espectacle inaugural de
la IMAGInada 2020. Enguany
tenim el plaer de presentar un
espectacle de cabaret amb cinc
artistes del territori, en què es
podrà gaudir de diferents dis-

ciplines artístiques com són
la corda vertical, la roda Cyr,
el pole art i més. Comptarem
amb l’actuació de Maria Cavagnero, Elena Llaó, Mila Martínez i
Elia Pérez i Mateo, tot guiat per
l’actuació del pallasso Cris Oller.
Aforament limitat. És obligatori l’ús de mascareta. Entrada
gratuïta només amb inscripció
prèvia a www.laimaginada.cat.
DIVENDRES
14 d’agost
10 h, Teatre Tarragona. Pinta el
comerç! Els botiguers de Tarragona necessiten la teva ajuda.
Entre tots construirem un mural
gegant per donar forces al comerç de la nostra ciutat. Vine
al teu barri i pinta el comerç! A
més, t’enduràs el carnet de padrí
del comerç i gaudiràs d’un refrigeri ben refrescant. T’hi esperem! El mural sencer s’exposarà
uns dies després al centre de la
ciutat. Per fer aquesta activitat
és imprescindible inscriure-s’hi
prèviament (places limitades).
És obligatori l’ús de mascareta.
Inscripcions a partir del 15 de juliol al web www.tarraconins.cat.
—
Organitzen: Conselleria de Comerç
i Club dels Tarraconins
Col·labora: Xarxa de Centres Cívics
de Tarragona

11 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita didàctica: Tarragona romana per a la
canalla. Una activitat dissenyada
especialment per als més petits
en què descobriran com vivien
els nens romans de fa dos mil
anys. Recorregut per la maqueta,
el Circ i l’Amfiteatre amb material
didàctic molt divertit.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 5 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

11.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Eduard Costa,
El cantar de la poesia. Eduard
Costa (exmembre d’Els Amics
de les Arts) ens porta les seves
cançons de L’Últim Indi amb
una mirada cap als més petits.
Cançons i contes a la vora del
micròfon que “parlen de coses
molt antigues que acompanyen
l’home des de sempre com són
la vida, l’amor o la pèrdua, però
també de coses més vitalistes
com sentir com et cau la pluja
sobre la pell, o què sents quan
ets sol davant el mar”. Aforament limitat. És obligatori l’ús
de mascareta. Entrada gratuïta
només amb inscripció prèvia a
www.laimaginada.cat.

12 h, Mercats Municipals Central
i de Torreforta i fins a les 14 h, la
Sindriada més solidària. Suma’t
a la campanya #AlimentsAmbCor comprant els talls de síndria,
de la modalitat Sandía Fashion,
a 0,50 cèntims. Amb els diners
recaptats ajudarem a comprar
producte fresc als Mercats de
Tarragona per a les famílies més
vulnerables de la ciutat.
—
Patrocinen: BASF i Nunhems
Organitza: Mercats de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona
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Sindriada

17 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada:
Tarragona medieval. Com era la
nostra ciutat al segle XIV? Passejant pels carrers de la Part Alta,
descobrireu com era la vida quotidiana dels tarragonins de l’edat
mitjana i els carrers i edificis que
tan bé es descriu en l’entrada
del braç de Santa Tecla del 1321.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com

Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

18 h, Mercats Municipals Central
i de Torreforta i fins a les 20 h, la
Sindriada més solidària. Suma’t
a la campanya #AlimentsAmbCor comprant els talls de síndria,
de la modalitat Sandía Fashion,
a 0,50 cèntims. Amb els diners
recaptats ajudarem a comprar
producte fresc als Mercats de
Tarragona per a les famílies més
vulnerables de la ciutat.
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—
Patrocinen: BASF i Nunhems
Organitza: Mercats de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

18 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart. Fòrum: “Racisme institucional i lluites organitzades”. Espai
per aprendre i reflexionar sobre la
violència estructural que el sistema i la societat exerceixen contra
les persones racialitzades i migrades. Ens acompanyaran membres de les entitats Open Arms,
Red Antirracista de Tarragona i
MigrESS (Associació Migracions
i Economia Social i Solidària). Aforament limitat. És obligatori l’ús
de mascareta. Entrada gratuïta
només amb inscripció prèvia a
www.laimaginada.cat.
—

Col·labora: Departament de
Cooperació de l’Ajuntament de
Tarragona.

Espai Fòrum. Foto: Albert Rué

19 h, des del portal del Roser.
Visita guiada: Arqueologia
oculta a la Part Alta. Deixarem
de banda el fantàstic Patrimoni
de la Unesco (Muralles, Fòrum
Provincial, Circ, Amfiteatre) per
descobrir les nombroses restes
arqueològiques que hi ha amagades en cada racó de la Part
Alta: aqüeductes, inscripcions
epigràfiques, torres, monuments
visigòtics… Durada: 2 h.
—
Informació i reserves: 977 249 107
info@nemesisarch.com
Preu: adults, 9 €; jubilats, 8 €; joves
(7-16 anys), 3 €. Dos grups, un en
català i un en castellà. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Nemesis, arqueologia i
difusió cultural

20.45 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Xirigota femenina: Ahora que estamos tan a

gustito. Una vegada més, tornem per donar-ho tot i animar
la festa! Aquesta vegada venim
des d’una illa llunyana amb l’espectacle Ahora que estamos tan
a gustito per omplir la Imaginada
del 2020 de cançons i de somriures, i per celebrar la vida amb
totes vosaltres.
Tot seguit, Oscárboles presenta el seu darrer treball, Indulto, amb col·laboracions tan
especials com les d’El Kanka o
El Niño de la Hipoteca. El cantautor tarragoní presentarà noves
cançons plenes de tragicomèdia lírico-cuentista, cançons que
són contes o contes que són
cançons. Temes plens de tabú,
aventures i humor adult.
Aforament limitat. És obligatori l’ús de mascareta. Entrada
gratuïta només amb inscripció
prèvia a www.laimaginada.cat.
21 h, jardins del Camp de Mart.
Sopar popular. Els jardins del
Camp de Mart tornen a ser el
punt de trobada per reunir-se al
voltant de la taula i compartir un
sopar a la fresca. És obligatori
l’ús de mascareta. Accés només
amb inscripció prèvia (places limitades) a www.laimaginada.cat.

Sopar popular. Foto: Albert Rué

22 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Quan caigui el sol, a la fresca
del vespre, farem un recorregut
per la Part Alta. Passejarem pels
seus carrers, plens d’històries,
curiositats i llegendes que us
explicarem.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

23.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Concert amb
Lasta Sanco. Lasta Sanco presenten el seu últim treball, Elonga Ya Ngo, on parlen de victòries
quotidianes, exilis, transformació social i respecte per la Terra.
Els sintetitzadors i l’electrònica
més ben treballada es mesclen
amb els sons africans que els
caracteritzen. Un directe enèrgic
que portarà des de cors i ritmes
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el hip-hop o la música disco, per
mostrar com Lasta Sanco creuen
fermament en la interculturalitat
(per això el nom de la banda està
en esperanto, la llengua universal). Aforament limitat. És obligatori l’ús de mascareta. Entrada
gratuïta només amb inscripció
prèvia a www.laimaginada.cat.
DISSABTE
15 d’agost
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10 h, carreró de Sant Magí.
L’Enramada. L’enramada de
l’arc que dona entrada al carreró de Sant Magí i custodia la
capelleta del patró de la ciutat
és un acte senzill i modest. La
Moixiganga treballa de manera
col·laborativa els brancatges per
guarnir de color i olor la festa i
l’acompanya amb decoracions
triades i elaborades pels més
petits.
—
Organitza: Moixiganga de
Tarragona

L’Enramada

11 h, des del portal del Roser
Visita didàctica: Tarragona romana per a la
canalla. Una activitat dissenyada
especialment per als més petits
en què descobriran com vivien
els nens romans de fa dos mil
anys. Recorregut per la maqueta,
didàctic molt divertit.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

11 h, plaça de la Mitja Lluna. Església de Sant Joan. Indrets de
Sant Magí a Tarragona. Descobriu
els espais més maginians de la
nostra ciutat. Ruta guiada a càrrec
del gestor cultural Jordi Bertran.
Activitat només accessible amb
reserva prèvia (places limitades).
—
Inscripcions:
reservessantmagitgn@gmail.com
Organitza: Confraria Sant Magí Portants de l’Aigua

Acte suspès.
11 h, platja de l’Arrabassada. 62è
Concurs Popular de Castells i
Escultures a la Sorra. El tradicional concurs de l’estiu tarragoní
arriba un any més amb enginy i
construccions a l’altura de l’es-

deveniment. Categories: fins
a 14 anys, a partir de 15 anys i
equips de 2 a 4 persones. Per
participar en el concurs és obligatòria la inscripció prèvia.
—
Informació i inscripcions:
clubmaginet.tgna@gmail.com
L’organització vetllarà pel
compliment estricte de les
condicions de seguretat sanitària
vigents.
Organitza: Club Maginet

11.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Fòrum vivencial:
Mantres i cants per la pau. En
aquest concert taller, Shaman
Laika (Raffa Martínez a la percussió i veu i Olga Pes a la guitarra)
ens acompanyaran en un espai
de meditació i connexió interna.
Veniu a gaudir d’un viatge espiritual amb la música i el cant com
a principal vehicle d’expressió.
Aforament limitat. És obligatori l’ús de mascareta. Entrada
gratuïta només amb inscripció
prèvia a www.laimaginada.cat.
17 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada:
Tarragona medieval. Com era la
nostra ciutat al segle xiv? Passejant pels carrers de la Part Alta,
descobrireu com era la vida quotidiana dels tarragonins de l’edat
mitjana i els carrers i edificis que
tan bé es descriu en l’entrada
del braç de Santa Tecla del 1321.

—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

18 h, Teatre Auditori del Camp
de Mart. Neønymus. Concert
familiar interactiu, en què a través de la música, la fantasia, la
tecnologia i un munt d’instruments insòlits i reciclats es relata
la fabulosa Història inventada de
la música inventada, que abraça des de la prehistòria fins als
nostres dies. Una exploració total de la fantasia com a motor
del procés creatiu. Aforament
limitat. És obligatori l’ús de
mascareta. Entrada gratuïta
només amb inscripció prèvia a
www.laimaginada.cat.

Neønymus

19 h, plaça de la Mitja Lluna.
Església de Sant Joan. Indrets
de Sant Magí a Tarragona. Descobriu els espais més maginians
de la nostra ciutat. Ruta guiada
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a càrrec del gestor cultural Jordi
Bertran. Activitat només accessible amb reserva prèvia (places
limitades).
—
Inscripcions:
reservessantmagitgn@gmail.com
Organitza: Confraria Sant Magí Portants de l’Aigua

19 h, des del portal del Roser.
Visita guiada: Un tomb per les
muralles de Tarragona. Una sorprenent passejada de més d’un
quilòmetre per descobrir dos mil
anys de la nostra història a través
de les muralles. Durada: 2 h.
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—
Informació i reserves: 977 249 107
info@nemesisarch.com
Preu: adults, 9 €; jubilats, 8 €; joves
(7-16 anys), 3 €. Dos grups, un en
català i un en castellà. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Nemesis, arqueologia i
difusió cultural

20.45 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Tornavís Teatre: Generacions. Emmarcat
dins dels actes del 10è aniversari de la companyia, Tornavís
Teatre farà una representació
multidisciplinària amb teatre,
poesia, dansa, música en directe i arts plàstiques. Generacions reflexionarà sobre la lluita
feminista de les nostres àvies,
mares i joves. Dones diferents

compartint una mateixa lluita.
La im.perfecta - Memòria de les
oblidades és una obra de dansa teatre que ret homenatge
a les dones que van morir al
convent presó de les Oblates
de Tarragona a causa de les dures condicions carceràries i a
l’única dona afusellada a la ciutat
durant la repressió franquista.
L’espectacle pretén mantenir
viu el record d’aquestes dones,
víctimes del franquisme, escenificant les seves vides i la seva
estada a la presó, abans de ser
enterrades a la fossa comuna
del cementiri de Tarragona. Aforament limitat. És obligatori l’ús
de mascareta. Entrada gratuïta
només amb inscripció prèvia a
www.laimaginada.cat.
21 h, jardins del Camp de Mart.
Sopar popular. Els jardins del
Camp de Mart tornen a ser el
punt de trobada per reunir-se al
voltant de la taula i compartir un
sopar a la fresca. És obligatori
l’ús de mascareta. Accés només
amb inscripció prèvia (places limitades) a www.laimaginada.cat.
21 h, Anella Mediterrània. ELS40
AutoTour. ELS40 faran possible
una nit de diversió amb tots els
èxits de l’emissora líder a Catalunya, i amb seguretat i distància per complir amb totes les
normatives vigents respecte la
COVID-19. Qui vingui a la festa

ho haurà de fer en el seu cotxe.
Hi haurà una animació especial
jugant amb les llums o els claxons dels propis cotxes. ELS40
AutoTour és la primera sessió de
djs d’aquestes característiques
de l’emissora a Catalunya amb
la Neus González i el Victor de
la Torre. Accés només amb invitació a càrrec de LOS40.
—
Organitzen: Ajuntament de
Tarragona i Cadena SER

23.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Concert amb
Toc Toc Birds. Aquest nou projecte musical del Camp de Tarragona està integrat per DJ (Skut),
MC (Dolor García), bateria (Topata), baix (Artemi) i guitarra (Aco),
tots amb una gran experiència i
currículum. Aquesta banda neix
per sonoritzar la música urbana
d’una manera més orgànica amb
la barreja de sons i estils. Aforament limitat. És obligatori l’ús
de mascareta. Entrada gratuïta
només amb inscripció prèvia a
www.laimaginada.cat.
DIUMENGE
16 d’agost

ELS40 AutoTour

22 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada:
Llegendes de Tarragona. Quan
caigui el sol, a la fresca del vespre,
farem un recorregut per la Part
Alta. Passejarem pels seus carrers, plens d’històries, curiositats
i llegendes que us explicarem.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €; nens
(6-12 anys), 4,50 €. Activitat només
accessible amb reserva prèvia
(places limitades).
Organitza: Itinere

10 h, Rambla Nova, coca
central, a la confluència dels
carrers Unió i Sant Francesc.
Obertura de l’estand informatiu, animalista i solidari de la
GAIA (Grup d’Acollides i Adopcions Animals de Tarragona).
Vine amb el teu pelut! Obert
fins a les 20 h.
—
Organitza: GAIA Tarragona

11 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita didàctica: Tarragona romana per a la
canalla. Una activitat dissenyada especialment per als més
petits en què descobriran com
vivien els nens romans de fa
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dos mil anys. Recorregut per
la maqueta, el Circ i l’Amfiteatre amb material didàctic molt
divertit.
—
Informació i reserves: 977 239
657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 5 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere
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11.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Mambes: Cantant amb les mans. La unió de
música, dansa i poesia amb la
llengua de signes en una proposta diferent i innovadora.
No són només un duet, sinó la
història de dues dones que volen denunciar i explicar coses
que les preocupen des de la
seva perspectiva com a dones
i com a mares. La llengua de
signes no és una interpretació
simultània, sinó una manera de
donar a conèixer una llengua
meravellosa, creant un espectacle inclusiu per sensibilitzar
el públic.
Tot seguit, Canelo i Xinxeta.
El Canelo i la Xinxeta són dos
personatges que viatgen de
la mà des de fa anys a la recerca d’una carpa de circ per
poder complir el seu somni:
ser artistes. Però sempre passa
alguna cosa que els fa oblidar

el que anaven buscant. A través
d’aquests moments enredats
ens submergeixen en una història en què l’humor, la picardia i
la tendresa es barregen per recordar-nos que l’important no
és cap a on anem, sinó el camí
que recorrem per arribar-hi.
Aforament limitat. És obligatori l’ús de mascareta. Entrada
gratuïta només amb inscripció
prèvia a www.laimaginada.cat.
12 i 17.30 h, jardí del Teatre Metropol, c. Armanyà, 11. TarrAQUAnins. Gotes d’aigua sobre
una fulla d’alzina, amb Genovesa, Narratives Teatrals. Un
espectacle poètic que pretén
estimular la sensibilitat vers l’aigua. Descobriu els espectacles
de TarrAQUAnins per a aquest
estiu! Representacions teatrals
úniques i refrescants, plenes
de diversió, emocions i coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Espectacle gratuït. És imprescindible la reserva prèvia de
les invitacions a tarracoticket.
cat. Accés al vestíbul mitja hora
abans de l’espectacle. És obligatori l’ús de mascareta.
—
Organitzen: Club dels Tarraconins
i EMATSA
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

Tarraquanins

18 h, Teatre Auditori del Camp
de Mart. Fòrum debat: “La cultura maltractada”. Problemes
estructurals amb l’art i la cultura al territori. Agreujament
amb la crisi de la Covid-19. L’art
i la cultura són un bé comú de
creixement individual i col·lectiu immers en una situació de
vulnerabilitat estructural degut
al tipus de model econòmic cultural imperant. Amb la crisi actual de la Covid-19 s’ha fet més
palesa la difícil realitat que viu el
món artístic i cultural. El present
debat pretén ser un espai de reflexió per analitzar els problemes
estructurals que pateix aquest
sector i quina responsabilitat
tenen les polítiques públiques
en aquesta destrucció del teixit
cultural i artístic.
Presentació i dinamització: Oriol
Grau, guionista, músic, actor i
director de teatre
Participants:
•• Gemma Polo, actriu,
cantant del grup Roba
Estesa i membre del
Sindicat de Músics Ac-

tivistes de Catalunya
(SMAC!)
•• David Sancho, membre
de Cia. Passabarret,
productor i distribuïdor,
i responsable de La Circoteca, únic centre de
creació circense de la
província de Tarragona
i escola de circ, amb seu
a Valls
•• Joan Negrié, actor, director i gestor cultural,
director de la Sala Trono Armanyà i del FITT
Noves Dramatúrgies
(Festival Internacional de
Teatre de Tarragona)
•• Altres ponents del món
de les arts plàstiques
pendents de confirmar
Aforament limitat. És obligatori l’ús de mascareta. Entrada
gratuïta només amb inscripció
prèvia a www.laimaginada.cat.
—
Col·labora: Servei Municipal
de Joventut de l’Ajuntament de
Tarragona

18 h, Parc Ecohistòric del Pont
del Diable. Visita guiada. Coneix
tots els secrets d’aquest espai on
conflueixen el patrimoni cultural
i natural: l’aqüeducte de les Ferreres, els jardins romàntics dels
germans Puig i Valls i el bosc
mediterrani. Durada aproximada:
90 minuts.
—

15

Preu: 5 € per persona. Activitat
només amb inscripció prèvia.
Informació i reserves:
visites@pontdeldiabletarragona.com
Organitza: Limonium
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19 h, jardí del Teatre Metropol,
c. Armanyà, 11. TarrAQUAnins.
Gotes d’aigua sobre una fulla
d’alzina, amb Genovesa, Narratives Teatrals. Un espectacle
poètic que pretén estimular la
sensibilitat vers l’aigua. Descobriu els espectacles de TarrAQUAnins per a aquest estiu! Representacions teatrals úniques i
refrescants, plenes de diversió,
emocions i coneixement sobre
l’ús de l’aigua. Espectacle gratuït. És imprescindible la reserva
prèvia de les invitacions a tarracoticket.cat. Accés al vestíbul
mitja hora abans de l’espectacle.
És obligatori l’ús de mascareta.
—
Organitzen: Club dels Tarraconins
i EMATSA
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

19.30 h, Parc Ecohistòric del
Pont del Diable. Pandemònium presenta La Música del
Diable, amb Maurici Gené i
Adrià Salvador. El Pont del
Diable s’estrena com un espai
per experimentar la música en
viu de manera diferent: concerts de petit format al peu de
l’aqüeducte i envoltats de na-

tura, mentre la llum va caient…
El cicle arrenca amb tota una
primícia: dos dels nostres millors
músics barbuts i amants del pop,
el folk i l’americana compartiran
escenari i cançons per primer
cop. El reusenc Maurici Gené
va publicar l’any passat el seu
primer llarga durada en solitari,
Golden days. I el tarragoní Adrià
Salvador és conegut per haver
liderat diversos projectes com
Febrero o Azote. Concert gratuït
amb reserva prèvia. Informació
i reserves: visites@pontdeldiabletarragona.com.
—
Organitza: Limonium
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

19 h, des del portal del Roser.
Visita guiada: Arqueologia
oculta a la Part Alta. Deixarem
de banda el fantàstic Patrimoni
de la Unesco (Muralles, Fòrum
Provincial, Circ, Amfiteatre) per
descobrir les nombroses restes
arqueològiques que hi ha amagades en cada racó de la Part
Alta: aqüeductes, inscripcions
epigràfiques, torres, monuments
visigòtics… Durada: 2 h.
—
Informació i reserves: 977 249 107
info@nemesisarch.com
Preu: adults, 9 €; jubilats, 8 €; joves
(7-16 anys), 3 €. Dos grups, un en
català i un en castellà. Activitat
només accessible amb reserva

prèvia (places limitades).
Organitza: Nemesis, arqueologia i
difusió cultural

20.45 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Concert amb El
Pony Pisador. L’aire despreocupat d’El Pony Pisador en directe
és contagiós i desperta el bon
humor i les ganes de participar
del públic d’allà on va. En un
concert seu es pot gaudir a parts
iguals de melodies folk, harmonies vocals i jocs amb el públic
en un ambient agradable per a
totes les edats. Presentaran el
seu segon disc, Matricular una
galera, on proposen un viatge
pel món a través de la música
marinera i les melodies folk, amb
sonoritats i influències que van
del swing a l’havanera, passant
per les danses búlgares o el heavy metal. Aforament limitat. És
obligatori l’ús de mascareta.
Entrada gratuïta només amb
inscripció prèvia a www.laimaginada.cat.

El Pony Pisador

21 h, jardins del Camp de Mart.
Servei de barra. Últim refrigeri

per acomiadar la 12a edició de
La iMAGInada.
22 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Quan caigui el sol, a la fresca
del vespre, farem un recorregut
per la Part Alta. Passejarem pels
seus carrers, plens d’històries,
curiositats i llegendes que us
explicarem.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere
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FESTES
DE SANT MAGÍ
DILLUNS
17 d’agost
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Amb les primeres clarors del dia,
des de Pontils, Sant Magí Lluny, el
santuari de la Brufaganya, l’aigua
més tarragonina i els seus portants faran el tradicional camí de
l’aigua passant per Santa Perpètua
de Gaià, Querol, el Pont d’Armentera, Santes Creus, Vila-rodona,
Bràfim, Nulles, l’Argilaga, el Catllar,
els Pallaresos i Tarragona.
10 i 11 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa
de la Festa. Descobriu els secrets
i les anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut
pels seus elements. Apta per a
tota la família. Inscripció prèvia
obligatòria (places limitades)
al web https://www.eventbrite.
es/e/entradas-visita-guiada-ala-casa-de-la-festa-tgn-sant-magi-2020-111934362692.

de la ciutat. Tronada d’obertura
i homenatge. Aquest any 2020
molts rituals festius han hagut de
canviar, reinventar-se o adaptar-se
a la nova realitat que ens ha tocat
viure. El foc pirotècnic forma part
de la tradició festiva més nostrada. Avui, de manera extraordinària
i única, una tronada obrirà els dies
oficials de les festes de Sant Magí
2020. Precedirà a la tronada la
descàrrega de vint-i-una salves
pirotècniques d’honor en record
de les víctimes de la Covid-19 i
en agraïment a tots els col·lectius professionals i socials que
han treballat per minimitzar-ne
el impacte. Dispararà les salves
i la tronada l’empresa Pirotècnia
Catalana, de Vimbodí (Conca de
Barberà).

—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

12 h, des d’un punt indeterminat

Tronada. Foto: Laia Díaz

12 h, jardí del Teatre Metropol,
c. Armanyà, 11. TarrAQUAnins.
Aigualida, amb Agus Ferré. Una
història amb molta màgia, tradició i misteri. Descobriu els espectacles de TarrAQUAnins per
a aquest estiu! Representacions
teatrals úniques i refrescants,
plenes de diversió, emocions
i coneixement sobre l’ús de
l’aigua. Espectacle gratuït. És
imprescindible la reserva prèvia
de les invitacions a tarracoticket.
cat. Accés al vestíbul mitja hora
abans de l’espectacle. És obligatori l’ús de mascareta.
—
Organitzen: Club dels Tarraconins
i EMATSA
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

14 h, des de la Brufaganya i
després d’una llarga jornada de
camí, l’arribada de l’aigua de
Sant Magí a la ciutat. Enguany
els Portants de l’Aigua han hagut de transformar la tradicional
baixada amb carros i cavalleries
a una baixada amb un vehicle
de transport històric emulant les
baixades dels anys 60 i 70 del
segle passat. Gràcies, portants!
17 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada:
Tarragona medieval. Com era
la nostra ciutat al segle XIV?
Passejant pels carrers de la
Part Alta, descobrireu com era

la vida quotidiana dels tarragonins de l’edat mitjana i els carrers
i edificis que tan bé es descriu
en l’entrada del braç de Santa
Tecla del 1321.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

17.30 h, jardí del Teatre Metropol, c. Armanyà, 11. TarrAQUAnins. Aigualida, amb Agus
Ferré. Una història amb molta
màgia, tradició i misteri. Descobriu els espectacles de TarrAQUAnins per a aquest estiu! Representacions teatrals úniques i
refrescants, plenes de diversió,
emocions i coneixement sobre
l’ús de l’aigua. Espectacle gratuït. És imprescindible la reserva
prèvia de les invitacions a tarracoticket.cat. Accés al vestíbul
mitja hora abans de l’espectacle.
És obligatori l’ús de mascareta.
—
Organitzen: Club dels Tarraconins
i EMATSA
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

18 i 19 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada a la
Casa de la Festa. Descobriu els
secrets i les anècdotes del Se-
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guici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements.
Apta per a tota la família. Inscripció prèvia obligatòria (places
limitades) al web https://www.
eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgnsant-magi-2020-111934362692.
—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

19 h, des del portal del Roser.
Visita guiada: Un tomb per les
muralles de Tarragona. Una sorprenent passejada de més d’un
quilòmetre per descobrir més de
dos mil anys d’història a través
de les muralles. Durada: 2 h.
20

—
Informació i reserves: 977 249 107
info@nemesisarch.com
Preu: adults, 9 €; jubilats, 8 €; joves
(7-16 anys), 3 €. Dos grups, un en
català i un en castellà. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Nemesis, arqueologia i
difusió cultural

19 h, jardí del Teatre Metropol,
c. Armanyà, 11. TarrAQUAnins.
Aigualida, amb Agus Ferré. Una
història amb molta màgia, tradició i misteri. Descobriu els espectacles de TarrAQUAnins per
a aquest estiu! Representacions
teatrals úniques i refrescants,
plenes de diversió, emocions
i coneixement sobre l’ús de

l’aigua. Espectacle gratuït. És
imprescindible la reserva prèvia
de les invitacions a tarracoticket.
cat. Accés al vestíbul mitja hora
abans de l’espectacle. És obligatori l’ús de mascareta.
—
Organitzen: Club dels Tarraconins
i EMATSA
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

19 h, des del pla de la Seu. Visita
guiada: Els carrers de la Part
Alta, un passeig amb història.
Vols conèixer la plaça dels Talls
de la ciutat i quina activitat s’hi
portava a terme? Saps on eren
les voltes de l’Oficialitat i per què
tenien aquest nom? Vols passejar per la Sabateria Vella o conèixer històries fosques del carrer
del Bordellot? Un passeig per la
Tarragona medieval i moderna
i una altra manera d’entendre
l’urbanisme tan característic de
la Part Alta de Tarragona. Durada: 90 minuts.
—
Informació i reserves: 659 111 081
jvila@iberapt.com
Preu: adults, 8 €; joves (10-16 anys),
4 €; menors de 10 anys, gratuït.
Activitat només accessible amb
reserva prèvia (places limitades).
Organitza: Iber. Arqueologia,
Patrimoni i Turisme

19.30 h, pl. de la Mitja lluna,
església de Sant Joan Baptista.

XXXI Festival de Sant Magí de
l’Ateneu de Tarragona. Festival
musical i missa cantada amb
l’actuació d’artistes, cantants
i grups de socis. Cloenda del
festival a càrrec del Grup d’Havaneres de Barca de l’Ateneu de
Tarragona. Acte limitat a l’aforament de l’església. És obligatori
l’ús de mascareta.
—
Organitza: Ateneu de Tarragona

21.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Ara Malikian
en concert. Aquest violinista
d’origen libanès i ascendència
armènia ha enregistrat més de
quaranta discos, ha creat la seva
pròpia orquestra i ha participat
en infinitat d’espectacles. La gira
Royal Garage World Tour, amb
què omple teatres i auditoris
arreu del món des de fa més
de dos anys, avui farà parada
a la nostra ciutat en el marc
d’aquestes festes de Sant Magí
tan diferents. Segur que podreu
gaudir del seu talent, la seva
energia i la seva capacitat de
connexió amb el públic. Venda
d’entrades a aramalikian.com,
preu de venda al públic 42€ més
despeses de distribució.

Ara Malikian. Foto: Anton Corbijn

22 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita guiada:
Llegendes de Tarragona. Quan
caigui el sol, a la fresca del vespre,
farem un recorregut per la Part
Alta. Passejarem pels seus carrers, plens d’històries, curiositats
i llegendes que us explicarem.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva prèvia
(places limitades).
Organitza: Itinere

DIMARTS
18 d’agost
10 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada a la
Casa de la Festa. Descobriu els
secrets i les anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements.
Apta per a tota la família. Inscripció prèvia obligatòria (places
limitades) al web https://www.
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eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgnsant-magi-2020-111934362692.

anys. Recorregut per la maqueta,
el Circ i l’Amfiteatre amb material
didàctic molt divertit.

—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 5 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

11 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i
les anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut
pels seus elements. Apta per a
tota la família. Inscripció prèvia
obligatòria (places limitades) al
web https://www.eventbrite.
es/e/entradas-visita-guiada-ala-casa-de-la-festa-tgn-santmagi-2020-111934362692.
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—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

12 h, jardí del Teatre Metropol,
c. Armanyà, 11. TarrAQUAnins.
L’última gota, amb Núria Garcia, de la Cia. Dosdetres, una
narració amb un toc de clown i
un munt d’aventures. Descobriu
els espectacles de TarrAQUAnins
per a aquest estiu! Representacions teatrals úniques i refrescants, plenes de diversió, emocions i coneixement sobre l’ús
de l’aigua. Espectacle gratuït. És
imprescindible la reserva prèvia
de les invitacions a tarracoticket.
cat. Accés al vestíbul mitja hora
abans de l’espectacle. És obligatori l’ús de mascareta.

La Casa de la Festa. Foto: Laia Díaz

—
Organitzen: Club dels Tarraconins
i EMATSA
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

11 h, des del portal del Roser
(oficina Itinere). Visita didàctica: Tarragona romana per a la
canalla. Una activitat dissenyada
especialment per als més petits
en què descobriran com vivien
els nens romans de fa dos mil

12 h, Antiga Tabacalera / Capsa
de Música, av. Vidal i Barraquer,
s/n. Portes obertes per conèixer la Capsa de Música. Voleu
saber com funciona aquest

equipament municipal gestionat per l’Associació de Músics
de Tarragona? Activitat limitada
a l’aforament de l’espai. És obligatori l’ús de mascareta.
—
Organitza: Associació de Músics
de Tarragona (aMt)

13 h, Antiga Tabacalera / Capsa
de Música.
Concert amb Soul Fury (Tgn
Banda formada per músics de
Tarragona i que adapta temes
clàssics i més contemporanis,
amb un estil propi i molt particular amb ritmes més ballables
i frenètics.
—
invitació prèvia a:
s‘obriran 20 minuts abans de la
jornada/concert. És obligatori l’us
Organitza: Associació de Músics
de Tarragona (aMt)

17 h, obertura dels punts de
distribució de l’aigua de Sant
Magí, càntirs, mides i alfàbrega.
Per tal d’adaptar aquest acte tradicional a la nova realitat, s’han
establert set espais diferents,
distribuïts per tota la ciutat, amb
el suport de les colles castelleres i de l’Associació de Veïns de
Bonavista, l’Associació de Veïns
Verge del Pilar i Eixample, l’Asso-

ciació de Veïns Progressista de
Torreforta i l’Associació de Veïns
Campclar - Zona Esportiva. Tots
les 20 h.
Punts de distribució:
• Plaça de la Pagesia
• Plaça de la Font - Xiquets de Tarragona
• Carrer del Cós del Bou
- Colla Jove Xiquets de
Tarragona
• El Serrallo, Moll de Costa
- Xiquets del Serrallo
• Sant Pere i Sant Pau, carrer A, s/n - Castellers de
Sant Pere i Sant Pau
• Bonavista, plaça de la
Font de Bonavista - Associació de Veïns de
Bonavista
• Barri del Pilar, rambla
del Pilar - Associació de
Veïns Verge del Pilar i
Eixample, Associació de
Veïns Progressista de
Torreforta i Associació
de Veïns Campclar Zona Esportiva
17 h, des del portal del Roser
Visita guiada:
Tarragona medieval. Com era la
nostra ciutat al segle xiv? Passejant pels carrers de la Part Alta,
descobrireu com era la vida quotidiana dels tarragonins de l’edat
tan bé es descriu en l’entrada
del braç de Santa Tecla del 1321.
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—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
nens (6-12 anys), 4,50 €. Activitat
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere
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17.30 h, jardí del Teatre Metropol, c. Armanyà, 11. TarrAQUAnins. L’última gota, amb Núria
Garcia, de la Cia. Dosdetres,
una narració amb un toc de
clown i un munt d’aventures.
Descobriu els espectacles de
TarrAQUAnins per a aquest estiu! Representacions teatrals
úniques i refrescants, plenes
de diversió, emocions i coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Espectacle gratuït. És imprescindible la reserva prèvia de
les invitacions a tarracoticket.
cat. Accés al vestíbul mitja hora
abans de l’espectacle. És obligatori l’ús de mascareta.
—
Organitzen: Club dels Tarraconins
i EMATSA
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

18 i 19 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada a la
Casa de la Festa. Descobriu
els secrets i les anècdotes
del Seguici Popular a través
d’aquest recorregut pels seus
elements. Apta per a tota la

família. Inscripció prèvia obligatòria (places limitades) al
web https://www.eventbrite.
es/e/entradas-visita-guiadaa-la-casa-de-la-festa-tgn-santmagi-2020-111934362692.
—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

19 h, jardí del Teatre Metropol,
c. Armanyà, 11. TarrAQUAnins.
L’última gota, amb Núria Garcia, de la Cia. Dosdetres, una
narració amb un toc de clown i
un munt d’aventures. Descobriu
els espectacles de TarrAQUAnins per a aquest estiu! Representacions teatrals úniques i
refrescants, plenes de diversió, emocions i coneixement
sobre l’ús de l’aigua. Espectacle
gratuït. És imprescindible la
reserva prèvia de les invitacions a tarracoticket.cat. Accés
al vestíbul mitja hora abans de
l’espectacle. És obligatori l’ús
de mascareta.
—
Organitzen: Club dels Tarraconins
i EMATSA
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona

19.15 h, campanar de la Catedral.
Tal i com és tradicional el dia de
l’arribada de l’aigua a la ciutat,
tocs de campanes especials per
celebrar la sortida de la ciutat
de l’exèrcit francès. Repics: 1,

amb les campanes Fructuosa i
Maria Assumpta, simulació de
les mines i voladura de les defenses de la ciutat. 2, les campanes
clàssiques i sordes simularan els
trets de fusell. 3, tocs de difunts.
4, toc d’oració. 5, repic general
de campanes: la vida torna a
Tarragona!
—
Organitza: Grup de Campaners de
la Catedral de Tarragona

Tocs de campanes. Foto: Laia Díaz

20.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. 21è Festival
de l’Associació de Músics de
Tarragona,
Capsa
Music
Festival. Medusa (Camp de
Tarragona / Catalunya) Autor
Jazz.
és una proposta de llarga maduració. Recull l’evolució musical
dels seus components i la posa
al servei d’un projecte col·lectiu que transita per les fronteres
ecològiques dels diferents estils
musicals.
—
entrades@

s›obriran 20 minuts abans de cada
concert - Reservat el dret dadmissió
És obligatori l’ús de mascareta.
Organitza: Associació de Músics
de Tarragona

21.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Segueix el 21è
Festival de l’Associació de
Músics de Tarragona, Capsa
Music Festival, amb Maria
Jaume Martorell (Mallorca/
Illes Balears) Cantautora-Folk
íntim.
El folk acústic i el pop independent en la seva accepció més
íntima són els signes d’identitat
de Maria Jaume, jove cantautora mallorquina que es presenta
amb un grapat de cançons pròximes i sinceres i a més és la
guanyadora a la darrera edició
del concurs Sona 9.
—
entrades@
s’obriran 20 minuts abans de cada
concert. Reservat el dret d’admissió.
És obligatori l’ús de mascareta.
Organitza: Associació de Músics
de Tarragona
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Combat”. La nova proposta inclou
cançons fetes fa molts anys, d’altres més recents i algunes d’altres
autors, però totes emblemàtiques
pel que fa a la temàtica.
—
entrades@capsademusica.

Maria Jaume Martorell. Foto: Noemí
Elías
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22 h, des del portal del Roser
Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Quan caigui el sol, a la fresca
del vespre, farem un recorregut
per la Part Alta. Passejarem pels
seus carrers, plens d’històries,
curiositats i llegendes que us
explicarem.
—
Informació i reserves: 977 239 657
itinere@turismedetarragona.com
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €;
només accessible amb reserva
prèvia (places limitades).
Organitza: Itinere

22.45h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. Segueix el 21è
Festival de l’Associació de
Músics de Tarragona, Capsa
Music Festival, ara amb
Quico Pi de la Serra trio
(Barcelona / Catalunya) Cançons de Combat.
El passat gener Quico Pi de la
Serra va enregistrar en directe
el que serà el 24è disc de la seva

abans de cada concert. Reservat el
dret d’admissió. És obligatori l’ús de
mascareta.
Organitza: Associació de Músics de
Tarragona

0.15 h , Teatre Auditori del
Camp de Mart. 21è Festival de
l’Associació de Músics de
Tarragona,
Capsa
Music
Festival amb Guillem Anguera
duo (Camp de Tarragona /
Catalunya) Músiques del Mon.
Guillem Anguera i Xavier Pié són
dos músics del Camp de Tarragona amb una llarga trajectòria
professional, que en aquest espectacle comparteixen escenari
per mostrar el seu talent interpretatiu que els ha portat a ser uns
referents en el seu àmbit musical,
la música tradicional/popular i
world music.
—
prèvia a:
abans de cada concert - Reservat el
dret d’admissió. És obligatori l’ús de
mascareta.

Organitza: Associació de Músics de
Tarragona

Guillem Anguera. Foto: Jaume
Martínez

DIMECRES
19 d’agost.
Diada de Sant Magí
7 h, des de diferents punts de la
ciutat. Matinades a càrrec dels
grups de grallers locals.

Matinades. Foto: Laia Díaz

9 h, ermita de Sant Magí - Portal del Carro, i retransmesa en
directe per TAC12. Tradicional
Missa de Santa Magí. Degut a
les exigències sanitàries i a l’especial configuració del Portal del
Carro i l’ermita, enguany només
es farà aquesta missa a les 9 h,
la qual no serà accessible per

al públic i els fidels en general.
10 h, Portal del Carro. Obertura del Portal del Carro per tal
de facilitar la tradicional visita
dels ciutadans i ciutadanes a
l’epicentre de la celebració.
L’espai estarà obert ininterrompudament fins a les 20 h.
Accés només per carrer de l’Arc
de Sant Llorenç. Sortida només
pel carrer de l’Escorxador. Aforament limitat. És obligatori
l’ús de mascareta. Seguiu les
indicacions de l’organització.
10 h, TAC 12 Televisió. Emissió
de les Contalles de Sant Magí.
Viurem, de la mà de l’Esbart
Santa Tecla, un dels moments
més sentits de la nostra festa.
La vida del copatró de Tarragona, presentada a través de set
quadres escènics. En aquesta
ocasió gaudirem de l’enregistrament que es va portar a terme a
Sant Magí de la Brufaganya de
manera extraordinària l’any 2018.
10 h, obertura dels punts de
distribució de l’aigua de Sant
Magí, càntirs, mides i alfàbrega.
Per tal d’adaptar aquest acte tradicional a la nova realitat, s’han
establert set espais diferents,
distribuïts per tota la ciutat, amb
el suport de les colles castelleres i de l’Associació de Veïns de
Bonavista, l’Associació de Veïns
Verge del Pilar i Eixample, l’Asso-
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ciació de Veïns Progressista de
Torreforta i l’Associació de Veïns
Campclar - Zona Esportiva. Tots
els punts estaran oberts fins a
les 14 h.
Punts de distribució:
•• Plaça de la Pagesia
•• Plaça de la Font - Xiquets de Tarragona
•• Carrer del Cós del Bou
- Colla Jove Xiquets de
Tarragona
•• El Serrallo, Moll de Costa
- Xiquets del Serrallo
•• Sant Pere i Sant Pau, carrer A, s/n - Castellers de
Sant Pere i Sant Pau
•• Bonavista, plaça de la
Font de Bonavista - Associació de Veïns de
Bonavista
•• Barri del Pilar, rambla
del Pilar - Associació de
Veïns Verge del Pilar i
Eixample, Associació de
Veïns Progressista de
Torreforta i Associació
de Veïns Campclar Zona Esportiva
10 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada a la
Casa de la Festa. Descobriu els
secrets i les anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements.
Apta per a tota la família. Inscripció prèvia obligatòria (places
limitades) al web https://www.
eventbrite.es/e/entradas-visita-

guiada-a-la-casa-de-la-festa-tgnsant-magi-2020-111934362692.
—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

10.30 h, zona del Mare Internum,
pg. Rafael Casanova. Travessia
de natació amb aletes.
—
Organitza: Societat d’Exploracions
Submarines de Tarragona

11 h, Catedral de Santa Tecla,
missa extraordinària de Sant
Magí. La realitat sanitària ha fet
que les tradicionals misses a la
capella del Portal del Carro no es
puguin portar a terme. El gran
temple tarragoní acollirà doncs
els fidels en aquesta missa extraordinària. Espai amb aforament limitat. És obligatori l’ús
de mascareta.
11 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i
les anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut
pels seus elements. Apta per a
tota la família. Inscripció prèvia
obligatòria (places limitades) al
web https://www.eventbrite.
es/e/entradas-visita-guiada-ala-casa-de-la-festa-tgn-santmagi-2020-111934362692.
—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

11.30 h, zona del Mare Internum,
Mas Bonet, pg. Rafael Casanova. Missa, professó submarina i
col·locació de la imatge de sant
Magí a la cova.
—
Organitza: Societat d’Exploracions
Submarines de Tarragona

12 h, TAC 12 Televisió. La millor diada de Sant Magí de les colles de
la ciutat. Els darrers anys aquesta
diada ens ha ofert moments històrics i sovint inimaginables. De
la mà de TAC 12 Televisió viurem,
de la mà de les nostres colles,
una diada de Sant Magí mai vista. Els Xiquets de Tarragona, la
Colla Jove Xiquets de Tarragona,
els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, a la
plaça castellera més tarragonina,
enguany per televisió. Passió castellera en estat pur!
18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i
les anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut
pels seus elements. Apta per a
tota la família. Inscripció prèvia
obligatòria (places limitades)
al web https://www.eventbrite.
es/e/entradas-visita-guiada-ala-casa-de-la-festa-tgn-sant-magi-2020-111934362692.
—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

18.30 h, TAC 12 Televisió.
Emissió de les Contalles de
Sant Magí. Viurem, de la mà
de l’Esbart Santa Tecla, un
dels moments més sentits de
la nostra festa. La vida del copatró de Tarragona, presentada a
través de set quadres escènics.
En aquesta ocasió gaudirem de
l’enregistrament que es va portar
a terme a Sant Magí de la Brufaganya de manera extraordinària
l’any 2018.
18.30 h, Teatre Auditori del
Camp de Mart. La Cobla Reus
Jove sota la direcció del mestre Miquel Massana presenta:
El Magí de les Timbales, concert de sardanes i música per
a cobla. La sardana és una cita
ineludible del programa de Sant
Magí. Enguany la tradicional
ballada del dia del patró a la
Rambla Nova es transforma en
aquesta proposta única de peces de compositors tarragonins.
Un concert únic que repassarà
les peces tarragonines per a
cobla dels darrers 150 anys. És
imprescindible la reserva prèvia
de les invitacions a tarracoticket.
cat. Accés mitja hora abans de
l’espectacle. És obligatori l’ús de
mascareta.
—
Organitza: Agrupació Sardanista
Tarragona Dansa i Ajuntament de
Tarragona
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Cobla Reus Jove
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19 h, TAC 12 Televisió. Reposició
de la Professó de Sant Magí. En
aquest any tan diferent no podrem gaudir en directe d’aquest
moment tan sentit i participat
pels tarragonins. Viurem des de
les nostres pantalles el tradicional recorregut pels carrers de
la Part Alta i que simbòlicament
ens transportarà a tantes i tantes
diades de Sant Magí viscudes.
19 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada a la
Casa de la Festa. Descobriu els
secrets i les anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements.
Apta per a tota la família. Inscripció prèvia obligatòria (places
limitades) al web https://www.
eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgnsant-magi-2020-111934362692.
—
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

19 h, Antiga Audiència, pl. del
Pallol, 3. Sant Magí 40. La Colla

Jove Xiquets de Tarragona ens
presenta un audiovisual que recull els millors castells i diades
dels de la camisa lila, des de la
seva primera diada amb camisa a Tarragona, el 19 d’agost de
1980, fins a l’actualitat. A l’acabar
hi haurà un petit col·loqui sobre
aquesta efemèride. Es podrà seguir presencialment, amb aforament limitat. Inscripcions a a
https://www.inscribirme.com/
santmagi40.
—
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de
la Colla Jove

20 h, des d’un punt indeterminat de la ciutat. Tronada de
cloenda de les festes de Sant
Magí 2020. Aquesta tronada i
les vint-i-una salves que la precedeixen acompanyen els pilars
de salutació de les colles castelleres de la ciutat i els darrers
metres que recorre la imatge
de sant Magí fins a arribar a la
capella del Portal del Carro.
Enguany haurem viscut unes
festes de Sant Magí diferents,
menys compartides als carrers i
places però igualment viscudes
amb els referents i rituals que
han acompanyat generacions de
tarragonins intactes. La continuïtat és un element essencial de
les festes, i l’any 2021 hi tornarem, segur! Dispararà les salves

d’honor i la tronada la pirotècnia Estalella, de Viladecans (Baix
Llobregat).
I després de Sant Magí…
DIUMENGE
23 d’agost
18 h, Parc Ecohistòric del Pont
del Diable. Visita guiada. Coneix
tots els secrets d’aquest espai on
conflueixen el patrimoni cultural
i natural: l’aqüeducte de les Ferreres, els jardins romàntics dels
germans Puig i Valls i el bosc
mediterrani. Durada aproximada:
90 minuts.
—
Preu: 5 € per persona. Activitat
només amb inscripció prèvia.
Informació i reserves: visites@
pontdeldiabletarragona.com.
Organitza: Limonium

19.30 h, Parc Ecohistòric del
Pont del Diable. Pandemònium
presenta La Música del Diable,
amb Xavier Pié i Macc. El Pont
del Diable s’estrena com un espai per experimentar la música
en viu de manera diferent: al
peu de l’aqüeducte i envoltats
de natura, mentre la llum va caient… Aquest segon concert té
com a protagonistes Xavier Pié
(saxo soprano) i Macc (guitarra
i efectes), dos músics de llarga
trajectòria que plantegen una

proposta a mig camí entre el
jazz i la música ambiental que ja
ha donat com a fruit dos discos
de llarga durada: Rutes (2013)
i Connexions (2017). Concert
només amb reserva prèvia.
—
Informació i reserves: visites@
pontdeldiabletarragona.com.
Organitza: Limonium
Col·labora: Ajuntament de
Tarragona
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ELS GUARNIMENTS
DE SANT MAGÍ

HISTÒRIES
DE LA FESTA

L’Associació de Comerciants del
Carrer del Portalet guarneix amb
elements festius aquest accés
a la plaça de la Font; els veïns
del Portal del Carro, els voltants
de la capella, i els veïns, els devots i la Moixiganga enramen el
carreró de Sant Magí. L’Arquebisbat vesteix el Palau Arquebisbal, mentre que l’Ajuntament
també engalana els seus edificis
principals.

Durant els dies 16, 17, 18 i 19
d’agost, es difondran a través
de les xarxes socials de l’Ajuntament de Tarragona petits relats
divulgatius centrats en la relació
entre les festes de Sant Magí i
la història de la ciutat.
La proposta estarà conformada per breus càpsules de vídeo,
concursos diaris amb diverses
preguntes, fotografies i documents PDF per descarregar i
col·leccionar.

SANT MAGÍ
I L’AIGUA
32

La festa de Sant Magí vol reforçar la idea del consum positiu
i responsable de l’aigua.
LA RUTA
DELS PORTANTS
DE L’AIGUA
DE SANT MAGÍ
Enguany els deu municipis que
travessen els Portants de l’Aigua
durant la baixada disposaran
d’una senyalística específica
que marcarà físicament aquest
pas de la ruta de l’aigua des de
la Brufaganya fins al Portal del
Carro.

LES EXPOSICIONS
Centre d’Art Tarragona. Casa Canals, c. d’en Granada, 11. “Mai
és massa” d’Àngel Pomerol amb
col·laboració amb Marina Vives.
—
De dimarts a dissabte d’11 a 14 i de
17 a 20 h; diumenge i festius: d’11 a
14 h. Fins al 30 de setembre.

mar”, de Ro Caminal.
—
De dimarts a dissabte, de 16.30 a
20.30 h. Fins al 27 de setembre.

Tinglado 1 del Moll de Costa.
“Expressions. Homenatge a
la Dona”, de Carme Valverde.
—
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h; diumenge i festius, d’11
a 14 h. Fins al 31 d’agost.

Tinglado 1 del Moll de Costa.
“Vent de Dalt o aprendre a
navegar. Escuela de Marinería
Club Nàutic de Tarragona”.
“Mai és massa” d’Àngel Pomerol

Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona. Tinglado 4 del Moll
de Costa. Exposició permanent.

—
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h; diumenge i festius, d’11
a 14 h. Fins al 31 d’agost.

Refugi 1 del Moll de Costa. “Telos”, de Carme Porta.

—
De dimarts a dissabte, de 9.30 a
20.30 h; diumenge i festius, de 10
a 14 h.

—
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h; diumenge i festius, d’11
a 14 h. Fins al 31 d’agost.

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, c. Santa
Anna, 8. “De mites i herois”, de
Marc Quintana.

CaixaForum Tarragona, c. Cristòfor Colom, 2. “Faraó. Rei d’Egipte”, del British Museum.

—
De dimarts a dissabte, de 16.30 a
20.30 h. Fins al 6 de setembre.

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, c. Santa
Anna, 8. “Resistències vora el

—
Dies feiners, de 10 a 14 h i de 17 a 20
h; dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h;
diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins
al 14 de febrer del 2021.

La Grey, c. Sant Llorenç, 3. “The
Last Summer”, obres de Benxa-
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mín Álvarez, Abel Azcona, Roger
Caparó, Blanca Haddad, Michael
Kirkegaard, Juan Carlos Lozano,
Antonio Luque, Carles Mercader,
Xesco Mercé, Manuel Morales,
Paquito Nogales, Lídia Porcar i
Francesc Roig.
—
Fins al 30 d’agost.

Espai Nautilus, c. Reding, 9.
“Cara a cara”, escultura i joieria
d’Àngel Flores.
—
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h. Del 17 d’agost al 30 de
setembre.

Edita: Portants de l’Aigua
de Sant Magí
Preu: 7 €
Punts de venda:
•• Ràdio Brey, pl. de la
Font, 49
•• Trofeus Badia, c. Mossèn
Salvador Ritort i Faus, 15
•• Fresa y Chocolate, c.
Antoni Rovira i Virgili, 11
•• El Lloro de la Negrita, c.
Governador González,
25
•• Fruites i Verdures Ton, c.
Florenci Vives, 6
El mocador

EL MARXANDATGE
34

Les entitats festives editen el
marxandatge oficial de Sant
Magí. Enguany els Portants de
l’Aigua de Sant Magí han substituït la samarreta que editaven
des de l’any 2018 per un domàs,
una nova peça per guarnir finestres i balcons. Vesteix-te i guarneix casa teva de festa!
El domàs

Edita: Ball de Bastons
de Tarragona
Preu: 5 €
Punts de venda:
•• Ràdio Brey, pl. de la
Font, 49
•• Fresa y Chocolate, c.
Antoni Rovira i Virgili, 11
•• Casa Corderet, c. Merceria, 17
•• El Lloro de la Negrita, c.
Governador González,
25

SANT MAGÍ
EN LÍNIA
Trobareu el programa de Sant
Magí permanentment actualitzat
a l’app TGN Agenda o al web
agenda.tarragona.cat. Seguiu
el dia a dia de les festes a les
nostres xarxes socials.
Etiqueta oficial: #SantMagí2020
TRANSPORT
PÚBLIC
SANT MAGÍ
2020

RECOMANACIONS
PER GAUDIR
D’UNA FESTA
DE SANT MAGÍ
MÉS SALUDABLE

••

Si preneu begudes alcohòliques, us recomanem
que en feu un consum
moderat i responsable.

••

Si teniu previst prendre
begudes alcohòliques,
procureu menjar abans.

••

Si heu de conduir, val
més que no begueu
alcohol, ja que altera
seriosament les facultats necessàries per a la
conducció.

Consulteu-ne els horaris a
www.emtanemambtu.cat.

••

Recordeu que la beguda
típica de Tarragona és
d’alta graduació, 43
i 55 graus d’alcohol
(una cervesa conté entre
5 i 9 graus d’alcohol).

Tota la informació a
santmagi.tarragona.cat
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TGN Agenda!

La Casa de la Festa. Foto: Laia Díaz

Consulta tota
l'activitat de
Sant Magí en
un sol pas a l'app

Col·laboren:

Patrocina la Imaginada:

Mitjans oficials:
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