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Actes
previs
Dijous 2 d’agost
18.30 h, Espai Jove Kesse, c.
de Sant Antoni Maria Claret,
12-14. Cinefòrum: ¡Cuidado,
resbala! Un documental que
apropa la realitat personal i
laboral de les treballadores de
la llar, que fan tasques que són
invisibilitzades i no reconegudes
socialment. La fundació Surt
di namitzarà el debat posterior.
Organitza: La iMAGInada. Col·
labora: TarragonaJove.

Divendres 3 d’agost
22 h, Amfiteatre. Amfiteatrvm.
Reconstrucció històrica de gladiadors amb projeccions audiovisuals. Més informació i venda
d’entrades a www.tarragonaturisme.cat i a les oficines municipals
de turisme de Tarragona.

Dissabte 4 d’agost
11 h, c. Josep Maria Malato, mur
de les vies. Color Zone, que
enguany es trasllada a la part
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baixa de la ciutat per omplir-la de
colors amb una intervenció mural
que durarà tot el cap de setmana.
Podrem veure com fan les seves
obres una quinzena d’artistes, muralistes, grafiters i il·lustradors del
Camp de Tarragona. Organitza:
La iMAGInada.
20.15 h, pl. de la Font. Sortida
de la Cursa Nocturna Infantil del
Seguici. Organitza: Mulassa de
Tarragona. Patrocinen: Diputació de Tarragona, Repsol, BASF i
Viding Sant Jordi.
21.15 h, pl. de la Font. Sortida de la 7a Cursa Nocturna
Solidària del Seguici. Vine a
córrer per un circuit únic per una
causa solidària, enguany a favor
de la Fundació Estela, amb més
de quaranta anys dedicats a la
promoció personal de persones
discapacitades. Amb classificació
específica per als membres del
Seguici Popular tarragoní. Inscripcions a www.athleticevents.net.
Organitza: Mulassa de Tarragona. Patrocinen: Diputació de
Tarragona, Repsol, BASF i Viding
Sant Jordi.
22 h, Teatre Auditori Camp de
Mart. Joan Manuel Serrat presenta Mediterraneo Da Capo.
Fa gairebé mig segle que Joan
Manuel Serrat es va embarcar en
un fràgil vaixell de paper buscant
nous horitzons i, després d’haver
sobreviscut a aventures i perills,
avui torna a casa. Més informació
i venda d’entrades a www.festivaldestiudetarragona.cat.

Joan Manuel Serrat

Pablo Alboran

22 h, Amfiteatre. Amfiteatrvm.
Reconstrucció històrica de gladiadors amb projeccions audiovisuals. Més informació i venda
d’entrades a www.tarragonaturisme.cat i a les oficines municipals
de turisme de Tarragona.

Prometo 2018. La nova gira de
l’artista malagueny, convertit en
una estrella mundial, arriba a
Tarragona en el punt àlgid de la
seva carrera musical. Més informació i venda d’entrades a www.
theproject.es.

Diumenge 5 d’agost

Dijous 9 d’agost

11 h, c. Josep Maria Malato, mur
de les vies. Color Zone, que
enguany es trasllada a la part
baixa de la ciutat per omplir-la de
colors amb una intervenció mural
que durarà tot el cap de setmana.
Podrem veure com fan les seves
obres una quinzena d’artistes,
muralistes, grafiters i il·lustradors
del Camp de Tarragona.

22 h, Teatre Auditori Camp de
Mart. Sergio Dalma presenta
Tour Via Dalma III. Un recorregut
Sergio Dalma

Dimecres 8 d’agost
22 h, Tarraco Arena Plaça. Pablo
Alborán en concert. El cantant
torna als escenaris amb el Tour
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pels tres àlbums publicats pel
cantant que recullen grans èxits
italians de totes les èpoques i la
millor selecció del seu repertori,
acumulat durant gairebé trenta
anys de trajectòria. Més informació i venda d’entrades a www.
festivaldestiudetarragona.cat.

Divendres 10 d’agost
18 h, Camp de Mart. Inici de la
10a edició de La iMAGInada - espai per a la llibertat d’expressió!
Fins al 15 d’agost podreu experimentar una varietat de sensacions
amb tots els actes programats
per a tots els públics als jardins
del Camp de Mart de Tarragona.
Aquest projecte autogestionat
és possible gràcies a la feina de
centenars de persones voluntàries.
Vine, participa-hi i col·labora-hi!
Organitza: La IMAGInada.

Mercadet. © Albert Rué

18 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - mercat d’artesania i art.
Productes d’artesania i art durant
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Divendres 10 d’agost

tota la tarda. Hi podreu trobar
exposats articles de proximitat,
ecològics i singulars, de creació
artística, enfront de la producció
uniformitzada de la indústria.
19.30 h, Camp de Mart. Escenari
Cabaret. Presentació del protocol d’actuació contra agressions
masclistes i LGTBfòbiques, i
també es presentarà l’espai Punt
Lila, per poder gaudir d’unes
festes lliures de sexisme. Prenem
consciència, a través del teatre
participatiu, de les possibles situacions que podem trobar-nos en
un espai festiu, i de com podríem i
ens agradaria actuar. Organitza: La
iMAGInada.
19.30 h, Mercat Central. Acte
de fi de campanya i inici de les
votacions de la Watermelon Pool
2018. Accedeix al web participo.cat
i vota la teva candidatura preferida
d’enguany. Descobreix els perfils
dels protagonistes i puntua’ls durant
aquests dies a través del Diari de Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona i
TAC 12, en el programa Estiu12 de la
televisió pública del Camp de Tarragona. Organitza: Mercat Central i
Cooperativa Combinats. Col·labora:
Adernats Vins i Caves.
20 h, Espai Turisme, c. Major,
37. Inauguració de l’exposició
retrospectiva “Sant Magí a
Tarragona: tradició i aigua”,
en commemoració de les 25
baixades de l’aigua amb carros i
cavalls des de la seva recuperació.
Organitza: Portants de l’Aigua de
Sant Magí. Patrocina: Ematsa.

20.15 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
Francesc Gallart Magarolas. 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 i
vermut a la sortida de l’església.
Organitza: Gremi de Pagesos de
Sant Llorenç i Sant Isidre. Col·labora: Vermut Yzaguirre.
20.30 h, Camp de Mart. Zona
Gastronòmica. Fins ben entrada
la matinada, diferents propostes
gastronòmiques amb els food
trucks. Descobreix totes les propostes a www.laimaginada.cat.
20.30 h, Camp de Mart. Sopars
del Món. Una bona manera de
conèixer noves cultures és amb la
panxa ben plena. Amb els Sopars
del Món tindràs la possibilitat de tastar menjars típics d’indrets llunyans
molt a prop de casa! Preu: 6 € (inclou beguda i postres). Col·labora:
Cooperació Tarragona i Creu Roja.
21 h, des de la plaça de la Font,
Cercavila de La iMAGInada amb
Tympanum. Una banda de batucada formada a Tarragona per
nois i noies d’entre 20 i 30 anys
que s’inspiren en la identitat romana de Tàrraco per donar caràcter
i energia a la banda. Itinerari: pl.
de la Font, bda. de la Misericòrdia,
c. Major, c. Cavallers, pl. del Pallol,
Camp de Mart.

Tympanum. © Albert Rué

22 h, Camp de Mart. La Plaça.
Espectacle de La Mona,
companyia d’acrobàcies aèries,
malabars, acroioga i música.
Neixen de les ganes de portar
el circ al carrer, de conquerir espais públics, d’acompanyar-nos
en l’estranya tasca d’acostar-nos
al cel.
22 h, Amfiteatre. Amfiteatrvm.
Reconstrucció històrica de gladiadors amb projeccions audiovisuals. Més informació i venda
d’entrades a www.tarragonaturisme.cat i a les oficines municipals
de turisme de Tarragona.
24 h, Camp de Mart. La Plaça.
Concert de Cultrum, fusion
reggae party. L’amor per la
música, l’alegria i la natura, per
la reivindicació, per la vida. Tot
aquest amor es transforma en
energia, en lluita, en so i lletra.
#RebelutionLove2018, un clam a
la revolució de l’amor. Organitza:
La iMAGInada.
5

1.30 h, Camp de Mart. La Plaça.
Concert de Can Canalla, mestissatge, rumba i reggae. Amb el
seu primer disc sota l’ala, Todo se
lía, aquest grup del Vallès aborda
els escenaris amb la música i la
festa més canalla. Organitza: La
iMAGInada.
3 h, Camp de Mart. La Plaça. DJ
Prytz. 100% so vinil, new-wave,
dark-wave, synth-pop. Organitza:
La iMAGInada.

Dissabte 11 d’agost
8.30 h, des del local de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona. Pujada a Sant Magí de la
Brufaganya. El grup ciclista de
la Colla Jove fa seu el tradicional
camí a l’ermita de Sant Magí de la
Brufaganya. Si els voleu acompanyar, només cal que us hi afegiu.
Organitza: Associació d’Amics de
la Colla Jove.
10.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Les proves de la Petita. Supera les proves d’aquesta
minigimcana!
10.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada.Aterra amb el paracaigudes. Juga amb els diferents
jocs que permet el paracaigudes.
10.30 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - mercat d’artesania i art.
11 h, Camp de Mart. iMAGInada
Jove. Descobreix l’slackline.
Iniciació a l’esport de l’slackline,
6

Dissabte 11 d’agost

mantingues el teu equilibri! Col·
labora: Marc Vallespí.
11 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. IV Fira d’Entitats La
iMAGInada. Fins a les 14 h, un
espai dedicat a les entitats amb
ganes de donar a conèixer el seu
projecte i conscienciar i sensibilitzar les persones.
11 h, c. del Portal del Carro, 14.
Descobreix l’ermita del nostre
patró. Si vols descobrir quina relació té sant Magí amb un vaixell, un
cotxe o fins i tot amb la dinamita,
vine al Portal del Carro. Hi haurà
un seguit de tallers que t’acostaran a la figura de sant Magí i la
seva llegenda. No t’oblidis de portar tovallola, ja que amb sant Magí
no se sap mai què pot passar
amb l’aigua! Edat recomanada: de
7 a 11 anys. Organitza: Confraria
de Sant Magí.
11.30 h, pl. del Rei. Mulla’t amb
els Xiquets. La manera més
refrescant de començar Sant
Magí! Activitat adreçada a nens
i nenes a partir d’1 m i fins a 1,50
m d’alçada. Porteu banyador,
tovallola i calçat resistent a l’aigua,
xalareu de valent amb els Xiquets!
Organitza: Xiquets de Tarragona.
11.30 h, Camp de Mart. Espai
Tastets. Taller i tastet de crema
de garrofes. El projecte Menjamiques ens presenta la crema
de garrofes, el seu producte
estrella, a través del qual ens
endinsarem en la cuina creativa
i d’aprofitament. Inscripcions a

www.laimaginada.cat i al punt
d’informació del Camp de Mart.
Preu: 5 €. Places limitades.

les diferents propostes gastronòmiques dels food trucks. Més
informació a www.laimaginada.cat.

11.30 h, Camp de Mart. Espai
Tastets. Taller i tastet de plantes
silvestres a la cuina. El projecte La Silvestrina ens farà una
introducció a la recuperació de
coneixements ancestrals i l’ús i
el consum de plantes silvestres
a la cuina. Us animeu a endinsar-vos en la cuina salvatge? Se’n
facilitaran receptes i se’n podrà
fer un tastet. Inscripcions a www.
laimaginada.cat i al punt d’informació del Camp de Mart. Preu: 4
€. Places limitades.

13 h, Camp de Mart. Escenari
Cabaret. Concert vermut amb
Mari Popes. Aquestes tres noies
de terres lleidatanes ens porten
cançons de caire reivindicatiu
en format acústic. Organitza: La
iMAGInada. Col·labora: Vermuts
Miró.

12 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Xerrada debat sobre la
situació de Palestina i el Sàhara
Occidental. Joves defensores
dels drets humans explicaran la
situació que es viu en aquests dos
països i la vulneració de drets i la
resistència de la societat civil de la
mà de joves activistes de Baladna
(Palestina) i Nova (Sàhara Occidental). Col·labora: Servei Civil
Internacional de Catalunya.

17 h, Rambla Nova, tram
del Balcó del Mediterrani. V
Trobada de Gegants i Nanos.
Arribada i plantada dels gegants
i nanos participants. Colles participants: Nanos del Club Maginet
Tarragona, Nanos de l’AV del
Carme Tarragona, Gegants de
Martorelles, Gegants del Carrer
Merceria Tarragona, Gegants del
Serrallo, Gegant de Vistabella,

12 h, pl. Corsini. Vermut
d’aniversari del Ball de Diables
de Tarragona. Gaudeix de la
celebració dels 35 anys del Ball
de Diables acompanyats de la
música de Chico Malo DJ - Jordi
Cruz. Organitza: Ball de Diables
de Tarragona.

13 h, c. del Portal del Carro, 14.
Vermut acompanyat de les músiques festives dels grallers dels
Xiquets de Tarragona. Organitza: Confraria de Sant Magí.

V trobada
Gegants i
Nanos

12.30 h, Camp de Mart. Zona
Gastronòmica. És l’hora del
vermut! Acompanya’l d’alguna de
7

Gegants del Col·legi Sagrat Cor
Tarragona, Gegants de Tàrraco
Scipions de Tarragona, Amics
dels Gegants d’Ascó, Gegants del
Casc Antic Tarragona, Gegants
de Vinyols i els Arcs, Geganters
i Grallers de l’Espluga Calba,
Gegants de Santa Margarida i
els Monjos, Gegants i Grallers de
Vilallonga del Camp, Gegants i
Grallers de Masllorenç, Gegants
dels Sis Carrers de Mont-roig del
Camp, Geganters i Grallers del
Catllar, Gegants de l’Institut Pere
Mata de Reus, Colla Gegantera i
Grallera El Gabatxet de Golmés,
Gegantons Eudald i Clàudia de
Lleida, Gegants i Grallers d’Alforja,
Grallers i Gegants de Verdú,
Gegants de Begues, Gegants del
Carrilet de Reus, Gegants de l’Esquirol i Gegants del Passeig Torroja. Organitzen: Club Maginet
i Gegants del Passeig Torroja.
Patrocina: Repsol. Col·labora:
Ajuntament de Tarragona.

17 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - mercat d’artesania i art.

17 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Taller d’elaboració
de pa. Aprèn a fer el teu propi pa
amb un taller molt entretingut.
Durada: 2 h. Inscripcions a www.
laimaginada.cat i al punt d’informació de La iMAGInada al Camp de
Mart. Places limitades. Col·labora:
Cingle Vermell, associació per a la
recuperació dels oficis antics.

17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Trans-FORMEM-nos.
Activitat infantil per entendre els
rols de gènere i els seus canvis.
Col·labora: Gènere Lliure.

17 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. IV Fira d’Entitats La
iMAGInada. Un espai dedicat a
les entitats amb ganes de donar a
conèixer el seu projecte i conscienciar i sensibilitzar les persones.
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Dissabte 11 d’agost

17 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Olors i colors. Fes servir
el nas amb el D’NAS. Passa una
bona estona pintant i olorant! Durada: 1 hora. Inscripcions al punt
d’informació de la iMAGInada al
Camp de Mart. Places limitades.
Col·labora: D’NAS Essències a
l’Aire - La botiga de les olors.
17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Enginyeria per a petits i grans. Podràs crear la teva
pròpia música amb instruments.
El més interessant serà amb la
tecnologia amb què està connectada. Col·labora: Petits Enginyers.
17.30 h, Camp de Mart.
iMAGInada Jove. Descobreix
l’slackline. Iniciació a l’esport de
l’slackline, mantingues l’equilibri!
Col·labora: Marc Vallespí.

18 h, des de la Rambla Nova,
tram del Balcó del Mediterrani.
V Trobada de Gegants i Nanos.
Inici de la cercavila de tots els
grups participants. Ballada de
lluïment de cada un dels grups
a la plaça de les Cols. Itinerari:
Rambla Nova, c. Sant Agustí,
c. Portalet, bda. Misericòrdia, c.
Major, pl. de les Cols, c. Merceria,
c. Pare Iglésias i pla de la Seu. Or-

ganitzen: Club Maginet i Gegants
del Passeig Torroja. Patrocina:
Repsol. Col·labora: Ajuntament
de Tarragona.
18 h, pl. de la Font. 5è Concurs
Estibacaixes. Després de l’èxit
i l’acollida a la plaça de la Font
de l’any passat, aquest curiós
concurs, que any rere any ha anat
agafant volada, torna a les portes
de l’Ajuntament per convertir-se
en un dels actes de referència de
les festes de Sant Magí. Hi haurà
premis per als tres primers classificats de la categoria infantil (fins a
14 anys) i de la categoria adults.
Inscripcions a la mateixa hora del
concurs. Premis als guanyadors de
les dues categories en joc: infantil
(fins a 14 anys) i adults. Preu d’inscripció: 2 €. Més informació i bases del
concurs a www.jovedetarragona.cat.
Organitza: Associació d’Amics de la
Colla Jove. Col·laboren: Frankfurt El
Surtidor, Estrella Damm, Grues Gavi i
El Peix que es Mossega la Cua.
18 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. A berenar! Cocs i sucs
naturals.
18 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Xerrada debat: “El poder
transformador de l’economia
social i solidària”. De la mà de
l’Ateneu Cooperatiu Coopcamp i
de tres cooperatives del territori.
coneixerem l’economia social i
solidària. I comprovarem com
el fet de treballar i fer economia
d’una manera responsable i
sostenible ja és una realitat a les
nostres comarques. Dinamització

a càrrec de Pedro Redondo, tècnic de Coopcamp del Tarragonès.
Hi participen El Far (Tarragona),
Eixam Arquitectures i Trescatorze.
Organitza: La iMAGInada.
18 h, pl. Corsini, interior del
Mercat Central. Presentació del
pastís d’aniversari del Ball de Diables de Tarragona. Organitza:
Ball de Diables de Tarragona.
18 h, pl. Corsini, Festa amb animació infantil, amb la presència
dels petits portadors de l’Aligueta
i els Diablets del Ball de Diables
de Tarragona. Organitza: Ball de
Diables de Tarragona.
18.30 h, Camp de Mart. La Plaça. Tarda de circ per a tots els
públics: acrobàcia aèria. Vine
a descobrir l’acrobàcia amb elements que t’ajudaran a allunyar-te
del terra físicament i mentalment.
Eleva la mirada, redescobreix el
teu cos i tot allò de què ets capaç.
Organitza: La iMAGInada.
18.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Olors i colors, fes
servir el nas. Pinta amb olors
i colors. Sabries encertar totes
les olors? Prova-ho! Durada: 1 h.
Inscripcions al punt d’informació
de La iMAGInada al Camp de
Mart. Places limitades. Col·labora: D’NAS, Essències a l’Aire - La
botiga de les olors.
19 h, pl. Corsini. Presentació de
la maça del Ball de Diables de Tarragona. Organitza: Ball de Diables
de Tarragona.
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19 h, Camp de Mart. La Plaça.
Tarda de circ per a tots els públics: taller de clown. Posarem en
pràctica elements de teatre i clown
a través de jocs d’improvisació.
Un espai per jugar, imaginar i riure.
A càrrec d’Ernesto Monge, actor
clown especialitzat en teatre i circ
social. Organitza: La iMAGInada.
19 h, Camp de Mart. Espai
Tastets. Tast de vins amb valor
afegit. Un any més, la cellerista
Montse Veses i Ferrer ens proposa
una selecció especial de vins per
descobrir els secrets del món del
vi a través dels sentits, les aromes,
els gustos i les textures. De la mà
de la Montse aprendrem, entre
tots i totes, a diferenciar i apreciar
tots els matisos, així com a gaudir
d’aquest producte tan nostre. Inscripcions a www.laimaginada.cat
i al punt d’informació de La iMAGInada al Camp de Mart. Preu: 8 €.
Places limitades.
19.30 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret. Espectacle infantil:
Boom, un pallasso a la guerra,
de la companyia Rosca Rosquilla. Organitza: La iMAGInada.
20 h, des del pla de la Seu.
Cercavila de tornada de la V
Trobada de Gegants i Nanos i
ballada conjunta a la plaça del
Rei. Itinerari: pla de la Seu, c.
Pare Iglésias, c. Merceria, pl. de
les Cols, c. Major, c. la Nau i pl. del
Rei. Organitzen: Club Maginet
i Gegants del Passeig Torroja.
Patrocina: Repsol. Col·labora:
Ajuntament de Tarragona.
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Dissabte 11 d’agost

© Albert Rué
Zona gastronòmica.

20.30 h, Camp de Mart. Zona
Gastronòmica. Durant tota la
tarda podreu gaudir de diferents
propostes gastronòmiques amb
els food trucks. Descobreix totes
les propostes a www.laimaginada.
cat. Organitza: La iMAGInada.
21 h, des de Sant Magí de la
Brufaganya. 2a Marxa de l’Aigua
de Sant Magí. Caminada de
resistència no competitiva que
recorrerà el camí fins a Tarragona,
amb una distància de 68 quilòmetres i un desnivell acumulat
de 3.836 metres. Té l’al·licient que
és la setmana de més presència
de Perseids (Llàgrimes de Sant
Llorenç). Inscripcions en línia a
www.kupeka.com i presencials a
La Roca Foradada (c. de l’Alguer,
7). Preu: 32 €. Organitza: Club
Excursionista Alliberadrenalina.
21 h, Tarraco Arena Plaça. Ara
Malikian en concert. El seu increïble violí expressa delicadesa i una
gran facilitat per fer vibrar les cordes. Després del seu primer treball,

Ara Malikian

Ara Malikian va poder demostrar
tot el seu talent i la seva passió pel
violí. Més informació i venda d’entrades a www.aramalikian.com.

21.30 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret. Concert de Mabel
Flores (mestissatge). El seu
estil pot definir-se com a cançó
protesta, amb un so orgànic a
ritme de músiques del món i un
missatge feminista, compromès
i descarat, servit en un directe
còmplice, íntim i molt proper.
Organitza: La iMAGInada.

Concert
Brufaganya

21.30 h, santuari de Sant Magí
de la Brufaganya, Sant Magí
Lluny, Pontils. VII Nits Musicals
a la Brufaganya. Concert de The
Gospel Viu Choir. Considerats un
referent del gòspel nacional i una
de les formacions més notables
d’àmbit europeu, The Gospel Viu
Choir presenten un nou espectacle de quatre mil revolucions
amb el ritme trepidant, frenètic i
colpidor del millor gòspel urbà del
moment. Informació i reserves a
www.brufaganya.cat. Preu: 20 €.
Organitza: Associació Musical La
Brufaganya.
22 h, Amfiteatre. Amfiteatrvm. Reconstrucció històrica
de gladiadors amb projeccions
audiovisuals.
Informació i venda d’entrades a
www.tarragonaturisme.cat i a les
oficines municipals de turisme de
Tarragona.
23 h, Camp de Mart. Escenari
Cabaret. Concert de Marcel
Lázara i Júlia Arrey. Aquest no és
un relat de grans proeses. És un
tros de dues vides agafades en un
moment de necessitat de creuar
juntes un determinat camí, en
direcció a la vida, per aprendre a
desaprendre i intentar comprendre. Júlia Arrey i Marcel Lázara
(exTxarango) venen a presentar el
seu primer disc Pedalant endins.
Organitza: La iMAGInada.
24 h, Camp de Mart. La Plaça.
Concert de Marla Martini. Una
peculiar dona de l’inframon que
canta acompanyada de tres
11

músics dels quals s’alimenta a poc
a poc. El seu estil, batejat amb el
nom de monsterbilly i que prové
del rock and roll, incorpora també
ritmes com l’ska o el surf-rock,
sempre amb lletres “monstruoses”. Organitza: La iMAGInada.
1.30 h, Camp de Mart. La Plaça.
Concert de Bemba Saoco. El
seu primer treball, Crújelo, provoca un sisme a l’escenari i entre
el públic, amb un so electrònic
contundent i un ritme sense precedents. Els Bemba Saoco faran
l’estrena del nou projecte a les
principals capitals europees: Barcelona, París i Londres. Organitza:
La iMAGInada.
3 h, Camp de Mart. La Plaça.
Sessió amb DJ Harvey. Música
punk, rock, postpunk, posthardcore i indie-rock. Organitza: La
iMAGInada.

càrrec dels col·lectius Primatical
Sound i Dance & Culture. Organitza: La iMAGInada.

12 h, pl. del Rei. Assaig especial
de Sant Magí. Assaig obert quan
tot just falta una setmana exacta
per a la gran diada de Sant Magí.
Organitza: Xiquets de Tarragona.

12 h, pl. de Dames i Vells. Vermut “populart”, amb DJ, fideuada
morena, concurs de versots
posant a parir Dames i Vells i
quart concurs (potser l’últim) de
disfresses i versots de Dama i Vell
o autoritats, rebateig del local
amb performance clerical, fotocul
participatiu (veniu nets i polits) i
diversos tallers. Hi haurà escenari
obert i paradeta de productes
Dames i Vells de km 0. Bases i
inscripcions dels concursos a
www.damesivells.cat. Organitza:
Associació del Ball de Dames i
Vells. Col·laboren: Coca-Cola,
Serveis d’Hostaleria Jofre, Vermut
De Müller i servei de neteja de
l’Ajuntament de Tarragona.

12 h, pl. Corsini. Vermut musical
i fideuada popular. L’Esbart
Santa Tecla vol celebrar amb tota
la ciutadania el 15è aniversari de
la representació de les Contalles
de Sant Magí. Preu dels tiquets: 5
€ (inclouen una ració de fideuada
i una beguda). Organitza: Esbart
Santa Tecla.

10.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Vine a descobrir els
diferents jocs del món. Organitza: La iMAGInada.

12 h, Camp de Mart. Espai
Tastets. Taller i tast de formatges artesans. Taller i tast de
formatges artesans amb llet de
cabra natural i quall vegetal de
card. Explorareu amb els sentits
la diferència entre un formatge
làctic i un d’enzimàtic i descobrireu el resultat de la llei pasteuritzada. Inscripcions a www.laimaginada.cat i al punt d’informació
de La iMAGInada al Camp de
Mart. Preu: 4 €. Places limitades.
Col·labora: Cingle Vermell, associació per a la recuperació dels
oficis antics.

11 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Sessió d’ecstatic dance.
Es tracta d’una forma d’expressió
lliure de les emocions, en què
una comunitat de persones, a
través del seu moviment corporal,
expressen què porten dins. És

12 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Taller pràctic sobre un
sound clash. Podreu conèixer
la història i el funcionament d’un
sound clash i gaudir d’una bona
batalla musical a partir d’aquesta
experiència 100% jamaicana. A

Diumenge 12 d’agost
10.30 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - mercat d’artesania i art.
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un treball personal i grupal on les
emocions flueixen a través del ball
lliure. A càrrec de DJ Berta Loife.

Diumenge 12 d’agost

12.30 h, Camp de Mart. Zona
Gastronòmica. És l’hora del
vermut! Acompanya’l d’alguna de les diferents propostes
gastronòmiques dels food
trucks. Més informació a www.
laimaginada.cat.
13.30 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret. Concert vermut amb
Ernest Bombí. Aquest cantautor
va iniciar el recorregut en solitari
i ara, després de l’estiu, sortirà el
seu projecte en més gran format:
el seu primer CD amb banda, Los
Corazones. Prepara’t per gaudir
de cançons precioses escrites en
moments emocionants. Organitza: La iMAGInada. Col·labora:
Vermuts Miró.

14 h, antic Hostal del Sol, pg.
de Sant Antoni. Dinar matalasser de Sant Magí. Un cop
acabat l’assaig, toca agafar forces
i brindar pels Xiquets i per Sant
Magí! Més informació a www.
xiquetsdetarragona.cat. Venda
de tiquets als assajos previs de
les dues últimes setmanes.
17 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Taller d’elaboració
de pa. Aprèn a fer el teu propi
pa amb un taller molt entretingut. Durada: 2 h. Inscripcions a
www.laimaginada.cat i al punt
d’informació de La iMAGInada al
Camp de Mart. Places limitades.
Col·labora: Cingle Vermell, associació per a la recuperació dels
oficis antics.
17.30 h, Camp de Mart. iMAGInARTE - mercat d’artesania
i art.
17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Juga al comerç
just! Descobreix quines alternatives tenim de comerç just amb
el joc de l’oca, una sopa de lletres
i les set diferències. Col·labora:
ONG SETEM Catalunya i Servei
Municipal de Cooperació de
l’Ajuntament de Tarragona.
17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Taller de sorra del
Senegal. Pots practicar la tècnica tradicional del Senegal que
consisteix a pintar quadres amb
arena de diferents colors. Col·
labora: Associació Cooperació
Activa del Camp de Tarragona.
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17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Joc del jianzi i
actuacions d’ombres xineses.
Juga al joc tradicional de la Xina,
el Jianzi! I també podràs gaudir de
l’espectacle de les ombres xineses.
Col·laboren: Aula de Xinès de
Tarragona i Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de
Tarragona.
17.30 h, Camp de Mart. iMAGInada Jove. Varietat de tallers culturals! Contacontes a la haima, taller
de henna, jocs sahrauís i petita exposició de fotos dels campaments de
refugiats sahrauís a Algèria. Col·labora: Una Finestra al Món
18 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Taller de dansa urbana
i hip-hop. Deixa’t emportar pel
ritme que ens proposa la Rebeka
Sánchez i anima’t a sumar experiències en el món de la dansa.
A partir de 12 anys. Inscripcions
a www.laimaginada.cat i al punt
d’informació de La iMAGInada al
Camp de Mart. Places limitades.
Organitza: La iMAGInada.
18 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. A berenar! Cocs i sucs
naturals.
18 h, Camp de Mart. iMAGInada
Jove. Taller de grafitis per a joves
i adolescents. Taller d’iniciació
al grafiti per demostrar les teves
capacitats artístiques. Taller a partir
de 12 anys. Inscripcions a www.laimaginada.cat i al punt d’informació
de La iMAGInada al Camp de Mart.
Places limitades.
14

Diumenge 12 d’agost

18 h, Camp de Mart. iMAGInada
Jove. Descobreix l’slackline.
Iniciació a l’esport de l’slackline,
mantingues el teu equilibri! Taller
a partir de 12 anys. Inscripcions
a www.laimaginada.cat i al punt
d’informació de La iMAGInada al
Camp de Mart. Places limitades.
Col·labora: Marc Vallespí.
18 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Xerrada debat: “Impacte
sociopolític del reggae”.
· “Reggae és política: panafricanisme, anticapitalisme i anticolonialisme”. A càrrec de Jorge Ragna,
DJ Ragnampaisser.
· “La dona en el món de la música
reggae”. A càrrec de Laura
Recasens Salvadó, selectora
i promotora d’esdeveniments
amb Ganjanight i Soundboyz.
· “Del reggae al sound system a
Tarragona, dels 90 fins avui”. A
càrrec de Joan Jordi, Irie Boss,
constructor del primer sound
system local (Mono-Towash) i
membre de Dr. Dubwiser, Studio
Oner’s, La Risspect Krew i Handcart Records.
Organitza: La iMAGInada.
18 h, Camp de Mart. Mercadet
d’intercanvi. Espai per donar
segona vida als objectes que
tenim a casa, sense necessitat
de l’intercanvi econòmic. Més
informació i inscripcions a www.
laimaginada.cat.
18.30 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Taller d’acroioga. Vine
a conèixer i compartir l’acroioga!
Una fusió de ioga i acrobàcia on

posaràs a prova l’equilibri i la confiança en un mateix i en els altres.
Tant si no ho has provat mai com
si ja hi tens experiència, és un bon
dia per trobar-nos a l’aire lliure i
volar tots junts. A càrrec de Cedric
Oms i Paula Profitós. Organitza:
La iMAGInada.
19 h, Camp de Mart. Tast de
cervesa artesana. Tast de cinc
cerveses artesanes Kesse. Vine
a tastar cerveses fetes a casa
nostra i a gaudir al mateix temps
d’una introducció a la història de
la cervesa, els seus ingredients i
la seva elaboració. Inscripcions
a www.laimaginada.cat i al punt
d’informació de La iMAGInada
al Camp de Mart. Preu: 6 €.
Places limitades. Organitza: La
iMAGInada.
19 h, pl. de les Cols. La Cucafera busca princesa i cavaller! Un
any més arriba el popular càsting
per trobar la millor princesa i el
millor cavaller que han d’acompanyar la popular baixada de la
Cucafera per Santa Tecla. Adreçat
a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Inscripcions a cucaferatgn@
hotmail.com (fins al 5 d’agost).
Més informació a www.cucaferatgn.blogspot.com. Organitza:
Associació de Veïns del Port.
19 h, local social de la Colla
Castellera de Sant Pere i Sant
Pau. Assaig extraordinari de
Sant Magí. En acabar, canya i
tapa per a tots els participants.
Organitza: Colla Castellera de
Sant Pere i Sant Pau.

19.30 h, Camp de Mart.
Escenari Cabaret. Espectacle
infantil amb Yola Vola & Pepina
(contes). L’educació emocional
i amb valors: diferència, igualtat,
diversitat, autoestima, confiança,
pors, solidaritat, amistat, creences
limitants, buit, pèrdua, meditació.
Fem que els límits es converteixin
en mestres, envoltats d’instruments i titelles que cobren vida!
20.30 h, Camp de Mart. La Plaça. 6a Folkejada. Sisena edició
d’aquesta jam de música tradicional, on s’ajunten músics d’arreu
per fer sonar les melodies i les
danses populars. Veniu a ballar!
20.30 h, Camp de Mart. Zona
Gastronòmica. Durant tota la
tarda podreu gaudir de diferents
propostes gastronòmiques amb
els food trucks. Organitza: La
iMAGInada.
20.30 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret. Sessió musical
amb els participants del Fòrum.
Cosmovisió amb música reggae i
del taller de sound clash.Organitza: La iMAGInada.

Dilluns 13 d’agost
11 h, Camp de Mart. Espai Fòrum.
Com fer un hort ecològic. En
aquest taller podreu aprendre a fer
un hort ecològic. Podreu emportar-vos idees pràctiques que segur
que us seran ben útils. A càrrec de
Xavier Boltà, creador de l’Aula de
Natura Les Esplanes de Nulles.
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12 h, Camp de Mart. Espai Fòrum.
Astrologia humanística. Xerrada
introductòria a l’astrologia humanística, un vessant de l’astrologia
amb una mirada integradora i
estimuladora de l’autoconeixement
i l’evolució humana. A càrrec de Georgina Mercader, terapeuta integral,
ballarina holística i astròloga.
17 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Taller d’elaboració
de pa. Aprèn a fer el teu propi pa
amb un taller molt entretingut.
Durada: 2 h. Inscripcions a www.
laimaginada.cat i al punt d’informació de La iMAGInada al Camp de
Mart. Places limitades. Col·labora:
Cingle Vermell, associació per a la
recuperació dels oficis antics.
17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Jocs i tallers adaptats
a la discapacitat visual. Podràs escriure el teu nom en braille i també
fer un circuit sensorial reconeixent
objectes i olors. Vine i aprèn! Col·labora: Miguel González.

© Albert Rué
Jocs i tallers adaptats.
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Dilluns 13 d’agost

17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Activitats infantils i
tallers creatius. Veniu a passar-ho
bé amb les sorpreses que us hem
preparat! Col·labora: AEiG Alverna.
18 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. A berenar! Cocs i sucs
naturals.
18 h, Camp de Mart. IMAGInada
Jove. Crea la teva cançó. Iniciació
al hip-hop i al rap. A partir de 12
anys. Inscripcions a www.laimaginada.cat i al punt d’informació de La
iMAGInada al Camp de Mart. Places
limitades. Col·labora: Marc Vallespí.
18 h, Camp de Mart. IMAGInada
Jove. Bombolla Jumbo. L’art de
modelar esferes tornassolades.
Increïble i sensacional activitat per
omplir parcs i jardins de bombolles gegants. Places limitades. A
càrrec de Bombolles de Sabó.
Col·labora: TarragonaJove.
18 h, Camp de Mart. Espai Fòrum. Xerrada debat: “Conflictes
ambientals al Camp de Tarragona”. Obrirà el debat Joan Pons
Solé,ambientòleg i consultor en
dret ambiental que farà un repàs
de la conflictivitat ambiental al sud
de Catalunya. També s’exposaran
experiències concretes de lluita:
· Les extractives al Camp de
Tarragona
· El riu Siurana: el riu més espoliat
d’Europa
· La Budellera: per què és important protegir-la i incloure-la en
l’Anella Verda Gaià-Francolí
· La creació d’un passiu ambiental

a Catalunya: història de la planta
química de Flix al riu Ebre
Organitza: La iMAGInada.
18 h, CAP Muralles, c. Escultor
Verderol, s/n. Manualitats a la
fresca. Una proposta per venir a
fer manualitats mentre ens prenem un tall de síndria ben fresqueta. Organitza: Muralles Salut SLP.
19 h, vestíbul de l’Antiga Audiència. Inauguració de l’exposició retrospectiva dels 15 anys
de les Contalles de Sant Magí.
Organitza: Esbart Santa Tecla.
19 h, Camp de Mart. Espai
Tastets. Tast de mel. El pastor
d’abelles us descobrirà diferents
tipus de mel (mil flors, d’alvocat, de
perer) i també en tastareu algunes
de procedències molt llunyanes
(Xile i Cuba). Aprendreu dues
tècniques per determinar la puresa
de la mel que compreu i poder
distingir les que estan adulterades.
Inscripcions a www.laimaginada.
cat i al punt d’informació de La
iMAGInada al Camp de Mart. Preu:
4 €. Places limitades.
19.30 h, jardins de la Casa de
la Festa. Presentació del nou
vestit de la gegantona Negrita.
La Negrita aquest Sant Magí va
d’estrena i vol ensenyar el seu
vestit nou a la ciutat. Confeccionat per Josep Maria Casas i
seguint els patrons del vestit antic,
la Negrita dedicarà el primer ball
amb la nova imatge a tots els
assistents. Col·labora: Grallers Els
Quatre Garrofers.

Negritos. © Vallvé – CIT/L’Arxiu

19.30 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret. Espectacle Disoci-acción, amb Siriaco Clown.
El somriure com a moment i
l’efimeritat del temps componen
un espectacle que ofereix clown,
malabars i equilibri. El circ per a
nens de totes les edats.
20.30 h, Camp de Mart. Zona
Gastronòmica. Durant tota la
tarda podreu gaudir de diferents
propostes gastronòmiques amb
els food trucks. Organitza: La
iMAGInada.
20.30 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret. Chalart58 meets
Dr. Dubwiser. Reggus Sea Side
Party. Chalart58 va ser percussionista de Manu Chao & Radio
Bemba, amb qui va fer diverses
gires mundials, i més tard va
fundar La Kinky Beat. Premiat i
reconegut, acaba de publicar el
seu últim disc, Geomètric Dub.
I Dr. Dubwiser és analògic, un
sound system al més pur estil ja17

maicà, vuit pistes en bobina i els
efectes en directe. La combinació d’aquests dos artistes promet
dub en estat pur fins a mitjanit.
Col·labora: Festival Reggus.

Dimarts 14 d’agost
11 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Viure amb els olis
essencials. Com pots incorporar
els olis essencials a la teva vida
per millorar la teva salut física,
mental i emocional? Presentació
de la Farmaciola Natural (dotze
olis essencials). A càrrec de Sílvia
Ferré, de l’Associació per a la Formació de l’Aromateràpia Holística.
Organitza: La iMAGInada.
11.30 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Pilates-zen. A través de
la disciplina del pilates aconseguirem connectar-nos amb nosaltres
mateixos i fer un treball de reconeixement del propi cos. A càrrec
d’Irene Pereira Silveira, tècnica
d’activitats dirigides i fitness a les
Piscines Tarraco. Organitza: La
iMAGInada.
12 h, pg. de les Palmeres. Sant
Magí Street Food. Una gran i
diversa oferta gastronòmica amb
concerts, food trucks i activitats
infantils i familiars durant tot el dia.
Obert fins a les 1.30 h.
Concerts:
13 h. Undergroove
18
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18 h. Undergroove
21 h. The Blue Harvest
22 h. Rutilo
Organitza: Plexo

Entre tots construirem un rusc
on posarem les millors idees per
cuidar la natura i salvaguardar les
abelles. Col·labora: AEiG Xaloc.

12.15 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Kamino de Cristal v2.0.
Un taller on compartirem el treball,
la informació, el coneixement i la saviesa per a l’ús personal i terapèutic
dels cristalls minerals. A càrrec de
Pedro Pérez Muñoz, de Buen Kmino. Organitza: La iMAGInada.

17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Un riu contaminat!
Activitat per transmetre una visió
crítica sobre com afecta la contaminació als rius fins a arribar al
mar. Col·labora: Enginyers sense
Fronteres.

17 h, des del pla de la Seu. Visita guiada: El bestiari medieval
a la Catedral. A la Catedral no hi
trobareu només àngels i sants,
sinó també dimonis i éssers
monstruosos, ja que les forces del
bé i del mal, en eterna lluita, són
les que mouen el món. Durada: 2
h. Informació i reserves: 977 249
107 - info@nemesisarch.com.
Preu: adults, 10 €; jubilats, 8 €;
joves (7-16 anys), 5 €. Places limitades (dos grups, un en català i un
en castellà). Organitza: Nemesis,
arqueologia i difusió cultural.
17 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Taller d’elaboració
de pa. Aprèn a fer el teu propi
pa amb un taller molt entretingut. Durada: 2 h. Inscripcions a
www.laimaginada.cat i al punt
d’informació de La iMAGInada al
Camp de Mart. Places limitades.
Col·labora: Cingle Vermell, associació per a la recuperació dels
oficis antics.
17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Salvem les abelles.

17.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Taller de matemàtiques i peixos. Juga amb les
dimensions i les profunditats del
mar, i aprofita per descobrir la
diversitat de peixos que hi ha.
Col·labora: Aula de Natura Les
Esplanes.
18 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. A berenar! Cocs i sucs
naturals.
18 h, Camp de Mart. Mercadet
d’intercanvi. Més informació i
inscripcions a www.laimaginada.
cat. Organitza: La iMAGInada.
18 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Biodansa: “Recupera
el teu instint de plenitud”. La
biodansa facilita la integració del
nostre pensar, sentir i actuar, en
harmonia amb el món i les altres
persones. Recuperem l’experiència de l’aquí-ara a través de
vivències induïdes per la música,
el moviment, la dansa i el grup.
A càrrec d’Uma Zuasti, del Taller
d’Arts Escèniques ExpresaT. Organitza: La iMAGInada.

19 h, c. Nou del Patriarca. Els
carrers de la Part Alta. Un passeig amb història. Visita guiada
per alguns dels carrers de la Part
Alta de la ciutat de Tarragona.
Recuperant la nomenclatura
antiga i els seus traçats, retrocedirem a la Tarragona moderna i
medieval en un marc incomparable. Més informació i reserves
a iber.cultural@gmail.com. Preu:
adults, 8 €; joves (9-16 anys), 5 €.
Places limitades (es recomana fer
reserva prèvia). Organitza: Iber,
Arqueologia, Patrimoni i Turisme.
19 h, Camp de Mart. Espai Fòrum. Dolça Revolució: plantes
medicinals i teràpies naturals
de baix cost. Xerrada sobre
plantes medicinals i les seves
propietats, l’alimentació adequada i sense tòxics i consells a
tenir en compte per aconseguir
el benestar. A càrrec d’Aleix
Pàmies, terapeuta especialitzat
en fitoteràpia i membre de Dolça
Revolució.
19 h, Camp de Mart. Espai
Tastets. Tast de vi de nous. La
Cooperativa Tres Cadires presenta el projecte per recuperar i
potenciar el vi de nous, un licor
tradicional de casa nostra. Inscripcions a www.laimaginada.cat
i al punt d’informació de La iMAGInada al Camp de Mart. Preu:
4 €. Places limitades. Organitza:
La iMAGInada.
19.30 h, Pati del Pou, pl. de la
Font. Assaig obert de canalla.
Organitza: Xiquets de Tarragona.
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20 h, local social de la Colla
Castellera de Sant Pere i Sant
Pau. Assaig general. Organitza:
Colla Castellera de Sant Pere i
Sant Pau.
20.30 h, Pati del pou, pl. de
la Font. Assaig obert de Sant
Magí. Organitza: Xiquets de
Tarragona.

nic i guitarra) i Paulin Courtial
(guitarra i percussions) porten
sinergia artesana i electroacústica
mitjançant els seus dos llenguatges comuns: la música i l’occità.
Organitza: La iMAGInada.

20.30 h, local dels Xiquets del
Serrallo, Moll de Costa. Assaig
especial de Sant Magí. En acabar, canya i pintxo per a tots els
participants. Organitza: Xiquets
del Serrallo.
20.30 h, Camp de Mart. Sopars
del Món. Una bona manera de
conèixer noves cultures és amb la
panxa ben plena. Amb els Sopars
del Món tindràs la possibilitat de
tastar menjars típics d’indrets llunyans molt a prop de casa. El preu
inclou beguda i postres. Preu:
6 €. Col·laboren: Cooperació
Tarragona i Creu Roja. Organitza:
La iMAGInada.
20.30 h, Camp de Mart. Zona
Gastronòmica. Fins ben entrada
la matinada, diferents propostes
gastronòmiques amb els food
trucks. Més informació a www.
laimaginada.cat.
21.30 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret. Concert d’Alidé
Sans (cantautora). Una ventada
indomable d’aire fresc baixa de
les muntanyes de la Vall d’Aran
per abraçar l’escenari. A la carta,
Alidé Sans (veu, acordió diatò20
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Dimecres 15 d’agost

Ricky Martin

Alidé Sans

22 h, pl. de la Font. Dansa catalana amb l’Esbart Santa Tecla.
Organitza: Esbart Santa Tecla.
22.30 h, Tarraco Arena Plaça.
Ricky Martin en concert. El
cantant torna aquest 2018 als
nostres escenaris després de culminar amb rotund èxit el segon
any de la seva residència al Park
Theater de Las Vegas. Tal com
ha fet durant la seva admirada
trajectòria artística, Martin presentarà un gran espectacle amb
el millor del seu repertori musical,
que inclou tots els seus grans
èxits, com ara Disparo al corazón,
La mordidita, Tal vez, Livin’ la
vida loca, Pégate, Adiós… Més
informació i venda d’entrades a
www.tap.cat. Organitza: Tarraco
Arena Plaça.

24 h, Camp de Mart. La Plaça.
Concert de Malafé. Des del barri
valencià de la Saïdia, els Malafé
portaran el seu mestissatge de
carrer a l’última nit de la desena
edició de La iMAGInada. Venen
a presentar el seu últim disc, Macedònia, carregat d’energia i amb
un toc electrònic per fer ballar
públic molt variat. Organitza: La
iMAGInada.
1.30 h, Camp de Mart. La
Plaça. Concert de SecondTrast
(reggae, ska). SecondTrast es
caracteritza per la màgia de dues
veus femenines que es fusionen
per donar vida als seus sentiments,
emocions i ideals en forma de cançons envoltades pels ritmes jamaicans. Organitza: La iMAGInada.
3 h, Camp de Mart. La Plaça.
Dona als plats. Del rock and roll
al garatge, passant pel punk i el
postpunk, tant nacionals com
internacionals. I amb vinil! Organitza: La iMAGInada.

8.30 h, des de l’estàtua dels
despullats. 7a Sortida en Vespa
a Sant Magí de la Brufaganya.
Uns quants valerosos tarragonins
es van proposar el repte de fer el
mateix viatge de l’aigua miraculosa amb aquestes populars
motos. Enguany hi tornen.
Imprescindible portar la vespa,
sigui quina sigui! Informació i
inscripcions: 657 354 710 / 610
433 040. Organitza: Whatsapp
Vespeta Tarragona.
10 h, carreró de Sant Magí.
L’Enramada. Com cada any, el
carreró dedicat al sant és decorat
amb garlandes de flors, branques,
fulles i materials reciclats. Organitza: Moixiganga de Tarragona.
10 h, pl. Corsini. 7a Ruta
Enigmàtica de Tarragona.
És una proposta en què fins a
100 equips tindran 3 hores per
resoldre una sèrie d’enigmes que
els portaran a conèixer diferents
indrets de la ciutat. Els equips
que sàpiguen combinar millor rapidesa, audàcia, sort, destresa, lògica, coordinació i coneixements
de la ciutat seran els que tindran
més opcions de concloure el repte en el mínim temps possible.
Inscripcions en línia a https://
kupeka.com/eventos/52/marxade-laigua-de-sant-mag-2018.
Informació i inscripcions a La
Roca Foradada (c. de l’Alguer, 7).
Organitza: Club Excursionista
Alliberadrenalina.
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10.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Geocaching familiar.
Busca tresors al Camp de Mart i fes
servir les tecnologies per aconseguir-ho.
10.30 h, Camp de Mart. Petita
iMAGInada. Fes l’aleta castellera.
Inflable per fer i aprendre a pujar castells. Col·labora: Colla Jove Xiquets
de Tarragona.

Travessa d’andrómines

10.30 h, platja del Miracle, a la
zona més propera a la punta del
Miracle, fins a les 14 h. IX Travessa
d’Andròmines de Sant Magí, per
a tarragonins i tarragonines amb
esperit mariner i aventurer. Només
cal construir algun artefacte que suri
i ganes de divertir-se. Durant el matí
també es farà la VII Travessa Infantil
i el Concurs de Fotografia de la Travessa. A les 12.30 h el txupinazo marí
marcarà la sortida a la travessa gran.
Som-hi, valents! Ja podeu començar
a arriar veles! Informació i inscripcions
a www.androminestarragona.com i
travessa@androminestarragona.com.
Organitza: Fundació Alverna.
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11 h, Camp de Mart. Espai
Fòrum. Dansa del ventre i ritual
femenina. Espai per a la dansa i
l’expressió de l’essència femenina i
creativa que té tothom, mitjançant
dinàmiques guiades, tant lúdiques
com rituals. A càrrec de Georgina
Mercader, terapeuta integral, ballarina holística i astròloga.
11 h, platja de l’Arrabassada. 59è
Concurs Popular de Castells i
Escultures de Sorra. El concurs
ja ha esdevingut un clàssic de
l’estiu tarragoní. L’aigua i l’arena de
la Mediterrània, al servei de la imaginació. Inscripcions: 1 hora abans
del començament del concurs.
Categories: fins a 14 anys, a partir
de 15 anys i equips de 2 a 4 persones. Organitza: Club Maginet.
12 h, pg. de les Palmeres. Sant
Magí Street Food. Una gran i
diversa oferta gastronòmica amb
concerts, food trucks i activitats
infantils i familiars durant tot el dia.
Obert fins a les 0.30 h.
Concerts:
13 h. Saile Sakura
18 h. Infantil
19 h. Saru
21 h. El Artriste
Organitza: Plexo.
12 h, Camp de Mart. Espai
Tastets. Taller i tast de formatges artesans. Taller i tast de
formatges artesans amb llet de
cabra natural i quall vegetal de
card. Explorareu amb els sentits la
diferència entre un formatge làctic i un d’enzimàtic i descobrireu
el resultat de la llei pasteuritzada.

Inscripcions a www.laimaginada.
cat i al punt d’informació de La
iMAGInada al Camp de Mart.
Preu: 4 €. Places limitades. Col·labora: Cingle Vermell, associació
per a la recuperació dels oficis
antics.
12.30 h, Camp de Mart. Espai Fòrum. Invitació al tantra. Posarem
les bases de la filosofia del tantra
blanc i descobrirem sensacions
al voltant del poder de la nostra
energia sexual. Es recomana portar
un coixí per seure amb comoditat. A càrrec de Núria Rodríguez.
Organitza: La iMAGInada.
13.30 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret. Concert vermut i
final de festa. Berenguer Duch
(versions acústiques) serà l’última
actuació en viu de la desena
edició de La iMAGInada, i final de
festa amb sessió de DJ OGT, que
celebra també deu anys damunt
els escenaris. Divertit i entretingut, oferirà les seves mescles tan
originals. T’ho passaràs genial!
Organitza: La iMAGInada.
14 h, Camp de Mart. Dinar popular solidari. Dinar de cloenda
per acomiadar la desena edició.
Els beneficis aniran destinats a
caixes de resistència antirepressives. Organitza: La iMAGInada.
18 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, epigrafia, 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 €. Places limitades
(dos grups, un en català i un en
castellà). Organitza: Nemesis,
arqueologia i difusió cultural.
21 h, pl. de les Cols. Assaig
especial de Sant Magí. Un cop
acabi la diada castellera de les
Festes de Sant Roc, al carrer Cós
del Bou, els castellers de la Colla
Jove Xiquets de Tarragona es
desplaçaran fins a la plaça de les
Cols, on faran algunes proves tot
pensant en Sant Magí. Organitza:
Colla Jove Xiquets de Tarragona.
22.30 h, pl. de la Pagesia, vora
l’Antic Escorxador. Dansa. Esbart Santa Tecla: Les contalles
de Sant Magí. La vida del copatró
de Tarragona, presentada a través
de set quadres escènics: Arribada
a la Brufaganya, La dona endimoniada, La presó i l’alliberament del
Portal del Carro, El miracle de la
cova, Martiri i mort de Sant Magí,
Devoció a Tarragona i Contrapàs
final. Enguany les contalles fan
quinze anys, una bona ocasió
per gaudir d’aquesta excepcional
representació coreografiada que
ens endinsa en la vida i miracles
del nostre patró. Un espectacle
imprescindible que només es pot
veure un cop cada any. Organitza: Esbart Santa Tecla.
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12 h, pg. de les Palmeres. Sant
Magí Street Food. Una gran i
diversa oferta gastronòmica amb
concerts, food trucks i activitats
infantils i familiars durant tot el dia.
Obert fins a les 0.30 h.
Concerts:
13 h. Infantil
14 h. Iaqui
18 h. Domson Chiquibraun
20.30 h. Sureña Travel Band
22 h. Alter Edgar
Organitza: Plexo.

Tarraquanins. Club dels Tarraconins

12.30 h, vestíbul del Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. TarrAQUAnins. La recerca de l’aigua
fantàstica. Aquesta és la història
d’Astame, un pescador que un
calorós dia d’estiu decideix deixar
la seva tasca per anar a buscar
aigua. Riu amunt i riu avall, seran
moltes les aventures que viurà.
Coneixerà nous indrets i amics,
i entre tots l’ajudaran a entendre
que a vegades allò que busquem
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ho tenim tan a prop que no ho
veiem. Entrada gratuïta fins a
completar l’aforament. A càrrec
de Marc Rocamora. Organitzen:
Club dels Tarraconins i Ematsa.
16 h, bda. de la Pescateria.
Gran Tobogan Aquàtic Lila.
Repetim l’èxit de l’any passat
gaudint d’una tarda de diversió
espectacular. Aquest any també
serà obligatori adquirir una polsera solidària (2 €) que us donarà
dret a baixades il·limitades. La
recaptació es destinarà a l’ONG
Proactiva Open Arms. Recordeu
portar roba de bany i flotadors
per poder viure una experiència
molt més emocionant. Organitza: Associació d’Amics de
la Colla Jove. Col·labora: ONG
Proactiva Open Arms.
17 h, des del pla de la Seu. Visita guiada: El bestiari medieval
a la Catedral. A la Catedral no hi
trobareu només àngels i sants,
sinó també dimonis i éssers
monstruosos, ja que les forces
del bé i del mal, en eterna lluita,
són les que mouen el món. Durada: 2 h. Informació i reserves a
977 249 107 - info@nemesisarch.
com. Preu: adults, 10 €; jubilats,
8 €; joves (7-16 anys), 5 €. Places
limitades (dos grups, un en català i un en castellà). Organitza:
Nemesis, arqueologia i difusió
cultural.
17.30 h i 18.30 h, vestíbul del
Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. TarrAQUAnins. La recerca de
l’aigua fantàstica. Entrada gra-

tuïta fins a completar l’aforament.
A càrrec de Marc Rocamora.
Organitzen: Club dels Tarraconins i Ematsa.
19 h, c. Nou del Patriarca. Els
carrers de la Part Alta. Un passeig amb història. Visita guiada
per alguns dels carrers de la Part
Alta de la ciutat de Tarragona. Recuperant la nomenclatura antiga i
els seus traçats, retrocedirem a la
Tarragona moderna i medieval en
un marc incomparable. Més informació i reserves a iber.cultural@
gmail.com. Preu: adults, 8 €; joves
(9-16 anys), 5 €. Places limitades
(es recomana fer reserva prèvia).
Organitza: Iber, Arqueologia,
Patrimoni i Turisme.

Passacarrers casteller

19.30 h, des del portal del Roser. 8è Passacarrers Casteller.
L’Associació Cultural Tarragonina
d’Amics/gues dels Castells (ACTAC) us convida a participar d’una
experiència purament castellera i
festiva. Porteu una camisa qualsevol i faixa, si en teniu. Sigueu cas-

tellers per un dia sense pertànyer
a cap colla i busqueu el vostre lloc
al castell. Una activitat oberta a la
participació de tots els tarragonins amants dels castells. Itinerari:
portal del Roser, pl. del Pallol, c.
Cavallers, c. Major, c. la Nau, pl. del
Rei, c. Natzaret, c. Cuirateries, c.
Major, pl. de les Cols, c. Merceria,
c. Pare Iglésias, c. de les Coques,
c. de l’Arc de Sant Llorenç, Portal
del Carro, c. de l’Arc de Sant Llorenç, pl. de la Pagesia, c. de Sant
Llorenç, pl. del Fòrum, c. Ventallols
i pl. Mossèn Salvador Ramon i
Vinyes. Organitza: ACTAC.

Divendres 17 d’agost
Amb les primeres clarors del
dia, des de Sant Magí Lluny,
el santuari de la Brufaganya.
L’arrencada dels portants de
l’aigua cap a Tarragona, amb els
seus carros i cavalls, passant per
Santa Perpètua de Gaià, Querol, el
Pont d’Armentera, Santes Creus,
Vila-rodona i Bràfim.
10 h, pl. Corsini. Watermelon
Pool 2018. Arrencada de la
Watermelon Pool, que arriba a la
sisena edició i amb un nou espai
per escenari: davant del Mercat
Central de Tarragona. Disparem
el tret de sortida a set hores d’entreteniment aquàtic. Qui es vol
refrescar? Qui vol ser refrescat?
Es recomana portar roba de bany
(obert a tothom). Vols llançar a la
piscina els TTV (Tarragonins de
Tota la Vida) que integren l’star
system de Tarragona i més enllà?
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El protagonista més votat online
rebrà els diners obtinguts en la
venda de tiquets de la Sindriada
i partides de la Watermelon Pool
per destinar-los a l’entitat o l’associació que hagi triat. Horaris: de
10 a 14 h i de 18 a 22 h. Venda de
tiquets al Mercat Central durant
el mateix dia. Preus: Watermelon Pool (dos intents), 1 €; tall de
síndria, 1 €. Organitzen: Mercat
Central i Cooperativa Combinats.
Col·laboren: Ajuntament de
Tarragona i TAC 12.
10 h. Activació de l’indicatiu
especial de radioaficionats.
Fins a les 21 h del 19 d’agost. Amb
aquest indicatiu es donarà a conèixer Tarragona i les seves festes a
través dels diferents comunicats
amb radioaficionats de tot el món.
Els contactes que s’aconsegueixin
amb l’estació es confirmaran amb
una targeta (QSL) commemorativa
de l’activitat. Més informació a
ea3rcy@gmail.com.
12 h, pg. de les Palmeres. Sant
Magí Street Food. Una gran i
diversa oferta gastronòmica amb
concerts, food trucks i activitats
infantils i familiars durant tot el dia.
Obert fins a les 18 h.
Concerts:
13 h. Infantil
14 h. Saru
Organitza: Plexo.
12.30 h, vestíbul del Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. TarrAQUAnins. La font de la plaça. La
fabulosa font de la plaça, aquella
tan famosa i bonica font del po26
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ble, ja no raja. Diuen que les fades
l’han protegit durant anys. Llavors,
què ha passat? Hem d’aconseguir que la font de la plaça del
poble torni a ser la que era abans.
Entrada gratuïta fins a completar
l’aforament. A càrrec d’Agus Farré,
contacontes. Organitzen: Club
dels Tarraconins i Ematsa.

i ser-ne portador per un moment.
Enguany tindrem el Nano Capità
i els Nanos Metges. Es repartiran
tiquets cada hora en punt i entre
els participants se sortejaran
productes oficials de l’agrupació.
Preu: gratuït. Places limitades. Organitza: Agrupació de Portadors
dels Nanos Vells de Tarragona.

17.30 h, vestíbul del Teatre
Tarragona, Rambla Nova, 11. TarrAQUAnins. La font de la plaça.
Entrada gratuïta fins a completar
l’aforament. A càrrec d’Agus Farré,
contacontes. Organitzen: Club
dels Tarraconins i Ematsa.

18 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, epigrafia, 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 €. Places limitades (dos grups, un en català i un
en castellà). Organitza: Nemesis,
arqueologia i difusió cultural.

18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2
h. MagíTapa. Aquest Sant Magí
podem gaudir d’un nou espai
gastronòmic com el ja consolidat
Teclatapa a les festes de Santa Tecla, ideal per fer un refrigeri ràpid
a preus populars per poder seguir
la festa: entrepans de frankfurt, de
bacó i formatge, de llonganissa
amb salsa brava, de llom amb
formatge, d’hamburguesa amb
ceba vegetal i de pollastre, i patates fregides i patates braves. Una
iniciativa de les associacions Bou
de Tarragona, Cayo Largo, Griu de
Tarragona, Magic Dansa, PETADA,
Platinum, Residencial Palau - Torres Jordi i Spectrum.
18 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 14. Sigues nano per
un dia! Quantes vegades has
volgut posar-te un nano? Ara és
la teva oportunitat! Si tens una
alçada igual o superior a 1,50 m
podràs posar-te a la pell d’un nano

18.30 h, vestíbul del Teatre
Tarragona, Rambla Nova, 11. TarrAQUAnins. La font de la plaça.
Entrada gratuïta fins a completar
l’aforament. A càrrec d’Agus Farré,
contacontes. Organitzen: Club
dels Tarraconins i Ematsa.
19 h, interior del Mercat Central.
La Sindriada 2018. Inici del
repartiment del fruit més festiu,
mediterrani i tarragoní: tothom
a menjar síndria! La Sindriada
coopera un any més destinant
els beneficis a l’entitat que hagi

triat la celebrity de la Watermelon
Pool més votada en línia. Que no
en quedi ni un tall! El protagonista
més votat rebrà els diners obtinguts en la venda de tiquets de la
Sindriada i de les partides de la
Watermelon Pool per destinar-los
a l’entitat o l’associació que hagi
triat. Venda de tiquets al Mercat
Central durant el mateix dia. Preu
de la tallada: 1 €. Organitza:
Mercat Central i Cooperativa
Combinats.
19 h, Tinglado 2 del Moll de
Costa. Inauguració de l’exposició “The Burning Blade”, una
mostra de l’artista Marcel Pey
comissionada per Assumpta
Rosés. Organitza: Centre d’Art de
Tarragona.
19.30 h, vestíbul del Teatre
Tarragona. Presentació del
Puzle de les festes núm. 13, enguany dedicat als Nanos Nous. A
partir d’una imatge de la fotògrafa
Esther Huguet Torrell, surt a la
llum l’esperat Puzle de les festes.
Un cop acabada la presentació,
la Rat Cebrian ens explicarà un
conte. Organitza: Grallers Els
Quatre Garrofers. Col·laboren:
Ajuntament de Tarragona, Repsol,
Òptica Universitària i IMET.
19.30 h, pl. de la Font. XXIX
Festival de Sant Magí de l’Ateneu
de Tarragona. Festival musical
amb l’actuació d’artistes, cantants
i grups de socis. Cloenda del festival a càrrec de Jordi Català i l’Orquestra Nova Paper de Tornassol.
Organitza: Ateneu de Tarragona.
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20 h, pl. Corsini. El concert de
la Sindriada 2018 amb Pele MacLeod. El concert de la Sindriada
el protagonitza el grup guanyador
de la cançó de l’estiu que han
promogut TAC 12 i Cooperativa
Combinats, amb el compromís
de l’Ajuntament de Tarragona, el
festival Festiuet de Valls i les Nits
Daurades que organitza l’Ajuntament de Salou. Pele MacLeod és
el nom artístic del nou projecte
musical de Pele Bernial. Al seu
últim disc, Veritat tossuda, produït
pel mateix Pele i mesclat per Marc
Parrot a Grabaciones Silvestres, hi
predomina el pop d’aire britànic
i altres estils com el folk, el rock o
el dixieland. El grup va guanyar
el premi Tu hi toques? de la 63a
edició del Concurs Internacional
de Música Maria Canals, i algunes
de les seves composicions s’han
fet conegudes: Vora el mar va ser
triada com a cinquena cançó de
l’estiu 2017 per la revista Enderrock i
Nadal per sempre (amb tu) va servir
per promocionar l’última campanya
nadalenca de TV3. Organitza:
Cooperativa Combinats. Patrocina:
Ajuntament de Tarragona. Col·labora: Mercat Central i TAC 12.
20 h, Pati del Pou, pl. de la Font.
Assaig obert de canalla. Organitza: Xiquets de Tarragona.
20.30 h, local de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós
del Bou, 23. Assaig obert de canalla. Vine i participa amb els més
menuts en l’últim assaig previ a la
diada de Sant Magí. Organitza:
Colla Jove Xiquets de Tarragona.
28

Dissabte 18 d’agost

21 h, Portal del Carro. Assaig
especial de pilar caminant de
Sant Magí. A Tarragona els pilars
caminen, i per Sant Magí en tenim
la primera mostra. Organitza:
Xiquets de Tarragona.
22 h, local social de la Colla
Castellera de Sant Pere i Sant
Pau. Assaig especial de Sant
Magí. Organitza: Colla Castellera
de Sant Pere i Sant Pau.
22 h, Amfiteatre. Amfiteatrvm.
Reconstrucció històrica de gladiadors amb projeccions audiovisuals. Informació i venda d’entrades
a www.tarragonaturisme.cat i a les
oficines municipals de turisme de
Tarragona.
22 h, local dels Xiquets del
Serrallo, Moll de Costa. Assaig
especial de Sant Magí. En acabar, canya i síndria per a tothom!
Organitza: Xiquets del Serrallo.
22 h, local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del
Bou, 23. Assaig general obert
de castells. Vine i participa en
l’últim assaig previ a la diada de
Sant Magí. Organitza: Colla Jove
Xiquets de Tarragona.
22 h, pl. de les Cols. Assaig
especial de Sant Magí. Amb
la mirada i la ment posades a la
diada de Sant Magí, els Xiquets
faran el seu tradicional assaig
amb camisa a la plaça on van
assolir la seva màxima categoria
castellera. Organitza: Xiquets de
Tarragona.

0.30 h, c. Cós del Bou. Revetlla
Lila de Sant Magí amb Ovella
Xao. La nit musical comença amb
el ramat de bens d’Ovella Xao, en
la seva estrena a Tarragona i amb
el seu nou disc, Cant corral. Aquest
grup sabadellenc ens farà ballar
amb un bon repertori de pop-rock
català, rumba i ska. Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove.
0.30 h, pl. dels Àngels. Ball de
gralles dels Xiquets de Tarragona. Els grallers i timbalers
matalassers oferiran els tocs més
tradicionals i els millors èxits per a
aquesta nit de festa major.
1.30 h, pl. dels Àngels. Revetlla
de DJs als Xiquets de Tarragona.
Després del ball de gralles arriba
el moment de moure’s al ritme de
DJ Peixampler. Organitza: Xiquets
de Tarragona.
2 h, c. Cós del Bou. Revetlla Lila
de Sant Magí amb PD Peting.
Després d’Ovella Xao, seguim la
festa amb un dels DJs més prometedors de l’escena tarragonina,
en PD Peting, que amb el seu xou
ens farà saltar i ballar fins a les 5
de la matinada! Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove.

Dissabte 18 d’agost
Amb les primeres clarors del dia,
des de Bràfim, passant per Nulles,
l’Argilaga, el Catllar i els Pallaresos.
Segueix el camí dels portants
de l’aigua, carros i cavalls cap a
Tarragona.

Portants de
l’aigua de Sant Magí. © Pere Ramon Armesto

10 h, pl. de la Font. Còctels solidaris per a GAIA Tarragona. Vine
a tastar còctels dolços i refrescants a preus populars. Col·labora
així amb aquesta entitat dedicada
al rescat d’animals abandonats o
maltractats, perquè puguin seguir
amb la tasca de recuperar-los i
donar-los en adopció.
11 h, local dels Xiquets del Serrallo, Moll de Costa, 1. Festa de
l’escuma blava. Per primera vegada l’escuma de color blau arriba
al barri del Serrallo per refrescar
tots els nens i nenes de la ciutat. A
més també podran gaudir d’inflables i un taller de pintar cares. Una
festa que no et pots perdre!
11.30 h, vestíbul del Teatre
Tarragona, Rambla Nova, 11. TarrAQUAnins. La increïble història
de l’Home Aixeta! A l’Home Aixeta
li agradava l’aigua, però un dia es
va obrir la clau de pas que tenia
com a nas i no en va rajar ni una
gota. “Això és un desastre!”, va dir.
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Llavors, va agafar la maleta i va
iniciar un llarg viatge per descobrir l’origen del problema. Entrada
gratuïta fins a completar l’aforament. A càrrec de Genovesa,
Narratives Teatrals. Organitzen:
Club dels Tarraconins i Ematsa.
12 h, Antiga Tabacalera /
Capsa de Música, av. Vidal i
Barraquer, s/n. Inici del 19è
Festival de l’Associació de
Músics de Tarragona. Capsa
Music Festival. Fins a les 13 h,
jornada de portes obertes i tot
seguit, al jardí exterior, vermut
musical amb les millors versions amb Ian Lints (Camp de
Tarragona). Una bona manera
de començar el dia amb el
protagonisme de la música
local i territorial en aquest espai
emblemàtic. Més informació
a www.musicstgn.com i www.
capsademusica.com. Preu:
gratuït. Organitza: Associació
de Músics de Tarragona (aMt).
Amb el suport de: Ajuntament
de Tarragona, AIE i SGAE.
12 h, pl. del Rei. La Petita
Remullada. Sant Magí incorpora
aquest format petit, pensat en
exclusiva per als nens i nenes de
fins a 12 anys. Els elements típics
de la Remullada, el Càntir, el Carro, la Síndria i la Petxina Pelegrina,
no pararan de tirar aigua, tot
amanit amb la música que més
us agrada. Els grans us haureu
d’esperar a la nit. No us oblideu
del banyador i la tovallola ni de
dur calçat que es pugui mullar.
Remulleu-vos, petits!
30
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12 h, Bar La Pepita, pl. Verdaguer. Concert vermut amb The
Soul Man Quartet. Organitza:
Bar La Pepita.
12 h, Cafè La Cantonada, c. Fortuny, 23. Jamtonada de Swing.
Vine a gaudir d’una inoblidable
diada amb el millor swing local.
Concerts en directe i fideuada
amb els impressionants balls dels
alumnes de l’escola Swing is the
Air. Organitza: La Cantonada.
Col·laboren: La Sal, Swing is in
the Air, Cooperativa Obrera de
Tarragona i Teatre El Magatzem.
12.30 h, vestíbul del Teatre
Tarragona, Rambla Nova, 11. TarrAQUAnins. La increïble història
de l’Home Aixeta! Entrada gratuïta fins a completar l’aforament.
A càrrec de Genovesa, Narratives
Teatrals. Organitzen: Club dels
Tarraconins i Ematsa.
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2
h. MagíTapa, l’espai gastronòmic
per degustar àpats ràpids per
seguir gaudint dels actes de Sant
Magí al carrer.
18 h, ctra. de Santes Creus, c.
Rovira i Virgili, Rambla Nova,
c. Sant Agustí i c. Portalet.
L’Entrada a Tarragona de l’aigua
de Sant Magí amb els carros
enramats.
19 h, pl. de la Font. L’Arribada de
l’aigua de la Brufaganya, amb els
portants tarragonins i la Societat
Sant Antoni de Valls. Sorolls, olors
i sensacions d’altres temps, al

19.30 h, aproximadament, bda.
de la Pescateria. La Pujada de
carros i cavalleries, al ritme de la
Banda Unió Musical de Tarragona,
que s’incorpora al Seguici a la
plaça de l’Esperidió.

Vallvé – CIT/L’Arxiu

servei del darrer esforç per arribar
a la plaça més tarragonina.

20 h, c. de les Coques i c. Arc
de Sant Llorenç. Salutació a
l’aigua per les colles castelleres.
Tot seguit, al Portal del Carro,
repartiment de l’aigua, les mides
i els càntirs de la festa. I després,
retorn del Seguici cap a la plaça
de la Font.

19 h, Cafè La Cantonada, c. Fortuny, 23. Jamtonada de Swing.
Concert amb Norman Pena i
Aliaume Espinach. Organitza: La
Cantonada. Col·laboren: La Sal,
Swing is in the Air, Cooperativa
Obrera de Tarragona i Teatre El
Magatzem.
19.15 h, des de la pl. de la Font.
La Pujada cap al Portal del
Carro, amb el Seguici de Sant
Magí, integrat pel penó de la festa
a cavall, Magí de les Timbales, gegantons Negritos, Gegants Moros,
Gegants Vells de la ciutat i del Cós
del Bou, Nanos Vells, Nanos Nous,
Ball de Bastons, Bastoners de
l’Esbart Santa Tecla, grallers, timbalers, carros enramats i carrossa
enramada del sant. Itinerari: c.
Cós del Bou, bda. de la Pescateria, c. la Nau, c. Major, pl. de les
Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias,
c. de les Coques i c. Arc de Sant
Llorenç / Portal del Carro.

Dani Nel·lo

20 h, Antiga Tabacalera / Capsa
de Música, av. Vidal i Barraquer,
s/n, fins a les 2 h. 19è Festival
de l’Associació de Músics de
Tarragona. Capsa Music Festival.
Bona música en viu amb els estils
musicals més variats: reggae, rock
urbà, pop electrònic, cantautor,
covers, r&b, soul, etc.
· 20 h. Radio Reggae (TGN), reggae, ska, covers
· 21 h. TMN (TGN), pop electrònic
· 22 h. Números Rojos (TGN-Constantí), rock urbà
31

· 23.15 h. Oscárboles (TGN),
cantautor, tragicomèdia, líric contista, cançó narrativa
· 0.30 h. Dani Nel·lo & Los Saxofonistas Salvajes (BCN), rhythm and
blues, rock and roll, instrumental,
música popular
Accés gratuït fins a completar l’aforament de la sala. Més
informació a www.musicstgn.
com i www.capsademusica.com.
Organitza: Associació de Músics
de Tarragona (aMt). Amb el suport
de: Ajuntament de Tarragona, AIE
i SGAE.

nyada de la Xaranga Rambla
Music, la Xaranga Pujats de To i
grups d’animació fins a arribar
a la plaça de la Pagesia. Tot
seguit s’oferirà als participants
una degustació de fideuada a
la plaça de la Pagesia. Puja a
Sant Magí! Venda de tiquets a
partir de les 20 h a la plaça dels
Carros. Preu: fideuada i barret,
3 €. Itinerari: pl. dels Carros, c.
Apodaca, c. Unió, Rambla Nova,
c. Sant Agustí, Rambla Vella,
c. Portalet, bda. Misericòrdia,
c. Major, c. Merceria, c. Pare
Iglésies, c. de les Coques, c.
Sant Llorenç i pl. de la Pagesia.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa. Col·labora:
Fleca Flaqué.
22 h, Amfiteatre. Amfiteatrvm. Reconstrucció històrica
de gladiadors amb projeccions
audiovisuals. Informació i venda
d’entrades a www.tarragonaturisme.cat i a les oficines municipals de turisme de Tarragona.

Números Rojos. © Dani G017

20.30 h, aproximadament, pl.
de la Font. Ball de gegants,
amb els gegantons Negritos,
Gegants Moros, Gegants Vells
de la ciutat i del Cós del Bou,
i la banda de música i balls de
bastons.
21 h, pl. dels Carros. Tercera
Pujada Festiva a Sant Magí,
puja aquí dalt i balla! Concentració a la plaça dels Carros, des
d’on sortirà la marxa acompa32

Dissabte 18 d’agost

Sara Baras

22 h, Teatre Auditori Camp
de Mart. Sara Baras presenta
Sombras. La bailaora repassa
els vint anys de carrera al capdavant de la seva companyia. A
Sombras es conjuga el virtuosisme del seu ball amb impactants
coreografies acompanyades
d’un extraordinari disseny de
llums i un meravellós vestuari.
Més informació i venda d’entrades a www.festivaldestiudetarragona.cat.

23 h, pl. de la Font. Revetlla
amb les orquestres Allioli
i CatRock. Dues bandes de
versions per fer-nos ballar sense
parar! Amb més de 200 concerts a les espatlles i gairebé una
dècada fent quilòmetres per tot
el territori, els vuit irreductibles
que componen Allioli arriben a
Sant Magí amb versions d’arreu
dels Països Catalans i més enllà!
Avui compartiran escenari amb
els camptarragonins CatRock,
una banda que s’ha consolidat
com un referent de les bandes de
versions de música feta en català.
La nit promet!

Revetlla remullada. © Montse Riera

23 h, pl. del Rei. La Revetlla
Remullada amb la Companyia
d’Espectacles Pa Sucat i DJ
Remullat, una magnífica combinació d’aigua i bona música que
enguany compleix el 20è aniversari. Tothom a gaudir de la nit
més fresca amb els tradicionals
efectes aquàtics ruixadors del
Carro, la Síndria, la Petxina Pelegrina i el Càntir! Col·laboren:
Fomento de Construcciones y
Contratas, Bombers de la Generalitat de Catalunya i Portants de
l’Aigua de Sant Magí.

Cat Rock

Allioli
33

Diada de

Diumenge 19 d’agost

5 h, església del Portal del
Carro. La Missa primera. Altres
celebracions religioses, cada
hora fins a les 10 h. Totes aquestes misses són organitzades per
l’administració de la capella del
sant.
7 h, des de la pl. de la Font.
Toc conjunt de matinades,
anunciades per tres coets de tro,
amb els grallers, els timbalers
i els músics que hi vulguin
intervenir.
9 h, aigües de la costa de
Tarragona. Concurs de Pesca
de Fons. Informació i inscripcions a info@rcntarragona.com.
Organitza: Reial Club Nàutic de
Tarragona.
9 h, Pastisseria Conde, c.
Comte de Rius, 5. L’Esmorzar
de Sant Magí: el Bastó. Aquest
és el tercer any que la Pastisseria
Conde transforma el seu tradicional i llaminer Bastó de Sant
Magí en entrepà perquè esdevingui l’esmorzar de festa major.
Dins del pa hi trobareu llonganissa esparracada amb allioli de
fesols, pols de pernil i un toc d’oli
d’alfàbrega. Boníssim! S’oferirà
aquest dia fins a exhaurir-ne les
existències. Preu: 3 €.
34
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10 h, Tinglado 4 del Moll de
Costa. Jornada de portes obertes. Exposició de síntesi “TARRACO/MNAT”. Un recorregut per
vuit segles d’història de la Tàrraco
romana a partir d’una acurada
selecció de peces del fons del
Museu. Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
10 h, Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, av.
de Ramón y Cajal, 84. Jornada
de portes obertes. Exposició “El
món de la mort a Tàrraco”. Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
10 h, zona del Mare Internum,
pg. Rafael Casanova. Xocolatada, i tot seguit concurs infantil
de dibuix de temàtica marina. Organitza: Societat d’Exploracions
Submarines de Tarragona.
10 h, Rambla Nova, davant del
Teatre Metropol. Trobada d’intercanvi de plaques de cava.
Organitza: Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava del
Camp de Tarragona.
10.30 h, zona del Mare Internum, pg. Rafael Casanova. Travessia de natació amb aletes.
Organitza: Societat d’Exploracions Submarines de Tarragona.
11 h, església del Portal del
Carro. Missa cantada.
11 h, Teatre romà, c. de Sant
Magí, 1. Visita guiada al Teatre
romà. En la visita comentada

coneixerem el Teatre romà i el seu
entorn, i podrem recórrer la recreació de la càvea, que fa comprensible al visitant l’envergadura del
monument en època romana.
Organitza: Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona.
11.30 h, ermita de Sant Magí,
Portal del Carro. Ofrena floral
a sant Magí, interpretació del
parenostre i cant dels goigs. Organitza: Societat Coral L’Àncora
de Tarragona.
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.
11.30 h, pl. de les Cols. Entrada
a plaça de les colles castelleres,
a toc de gralla i timbal. Per garantir
puntualitat en l’inici de la diada,
agrairem la col·laboració del públic perquè els castellers puguin
accedir a plaça.
12 h, pl. de les Cols. Castells,
torres i pilars, amb els Xiquets
de Tarragona, la Jove Xiquets
de Tarragona, els Xiquets del
Serrallo i els Castellers de Sant
Pere i Sant Pau. Cada colla
intervé per torn rotatiu, decidit
per sorteig. L’actuació consta de
tres rondes, però la colla que no
completi les tres construccions
Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del
Serrallo, Xiquets de Tarragona, Castellers de
SPSP. © Manel R. Granell
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12 h, Rambla Nova, al costat de
l’Oficina de Turisme. Vermut
solidari. Fer el vermut és un
costum mediterrani. Ser solidari
també. Mou-te per una bona causa! Organitza: Associació Down
Tarragona.
12 h, Cós del Bou, 8. Concert
vermut amb Stromboli Jazz
Band. Organitza: Stromboli Jazz
Band.
12.30 h, zona del Mare Internum, pg. Rafael Casanova.
Entrega de premis del concurs
infantil de dibuix i de la travessia de natació amb aletes. Organitza: Societat d’Exploracions
Submarines de Tarragona.
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 23
h. MagíTapa, l’espai gastronòmic
per degustar àpats ràpids per
seguir gaudint dels actes de Sant
Magí al carrer.
19 h, des de la pl. de la Font
cap al Portal del Carro. L’Anada
a Professó amb el Seguici
de Sant Magí, anunciada pels
tres coets de tro. Hi participen
el penó de la festa a cavall,
Magí de les Timbales, gegantons Negritos, Gegants Moros,
Gegants Vells de la ciutat i del
36
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Cós del Bou, Nanos Vells, Nanos
Nous, Ball de Bastons, Bastoners
de l’Esbart Santa Tecla, grallers,
timbalers i Banda Unió Musical
de Tarragona, juntament amb la
corporació municipal, escortada
per la Guàrdia Urbana de gran
gala. Itinerari: bda. Misericòrdia, c.
Major, pl. de les Cols, c. Merceria,
c. Pare Iglésias, c. de les Coques,
c. Sant Pau i pla de Palau.
19.30 h, des del Portal del Carro. La Professó de Sant Magí, en
la qual els integrants del Seguici
precedeixen la creu processional
acompanyada per dos cirials, els
infants representant la persecució
i martiri de sant Magí pels soldats
romans, els penons corporatius,
els Ministrers de la Ciutat de
Tarragona que acompanyen la
imatge del sant —seguint compassadament el so dels tabals— i
el clergat. Itinerari: c. Arc de Sant
Llorenç, c. Sant Pau, pla de Palau,
c. Claustre, c. Escrivanies Velles,
pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c.
Merceria, c. Major, c. la Nau, Pilats,
pl. del Rei, c. Portella, c. Granada,
pl. Sant Antoni, c. Descalços, pl.
de la Pagesia i c. Arc de Sant
Llorenç.

el sant hagi entrat, des de la plaça
de la Pagesia, pujada dels pilars
caminant de les colles castelleres
per ordre d’antiguitat.
20.45 h, des del Portal del
Carro fins a la pl. de la Font. Tornada del Seguici de Sant Magí.

© Montse Riera
Entrada Sant Magí.

21 h, Rambla Nova, davant
del monument a la sardana.
Tradicional ballada de sardanes
de Sant Magí, amb la Cobla
Reus Jove. Organitza: Agrupació
Sardanista Tarragona Dansa.

els trons de la Pirotècnia Igual de
Canyelles (Garraf), que culminarà
quan la petita imatge s’endinsi pel
Portal del Carro. Tot seguit, un cop

21 h, aproximadament, pl. de la
Font. Tanda de lluïment del Seguici de Sant Magí, que clourà
aquest Sant Magí 2018.

19.30 h, Les Granotes Terrassa,
parc de l’Amfiteatre. Rhyece
O’Neill presenta el nou àlbum,
Death of a Gringo.
20.30 h, aproximadament. L’Entrada de Sant Magí a la capella
del Portal del Carro, amb el
potent, tossut i persistent acompanyament del foc pirotècnic i

© Laia Marín

pot arribar a fer dues tandes més,
mantenint l’ordre sortejat, i en la
darrera ha d’aixecar construccions
superiors a les ja bastides. Els pilars tanquen l’exhibició. En acabar,
toc de vermut amb els grallers i
els timbalers de les colles.

Descarrega’t l’app TGN Agenda i consulta
totes les activitats de Sant Magí en un sol pas!
www.tarragona.cat/app-tgnagenda
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Els guarniments Les exposicions
de Sant Magi
Espai Turisme, c. Major, 37.
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 i els
carrers per on discorren els actes
itinerants de la festa.

Sant Magi
i l’aigua
La festa de Sant Magí vol reforçar
la idea del consum positiu i responsable de l’aigua.

“Sant Magí a Tarragona: tradició
i aigua”. De dilluns a dissabte, de
10 a 20 h; diumenge, de 10 a 14 h.
Fins al 9 de setembre.
Antiga Audiència, pl. del Pallol,
3. “Les contalles de Sant Magí,
15 anys de representacions”.
De dilluns a dissabte, de 9 a 20 h;
diumenge, de 10 a 14 h. Fins al 9
de setembre.
Casa Canals, c. Granada, 11.
“Amb la mar al davant”, de
Brigitte Bauer. De dimarts a
divendres, d’11 a 13 h i de 18 a 20
h; dissabte i diumenge, d’11 a 14 h.
Fins al 30 de setembre.
Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona. Tinglado 4 del Moll
de Costa. Exposició permanent.
De dimarts a dissabte, de 9.30 a
20.30 h; diumenge i festius, de 10
a 14 h.

Informacio
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, c. Santa
Anna, 8. “Josep Guinovart. On
conflueixen la terra i el mar”. De
dimarts a divendres, de 10 a 20 h;
dissabte, de 10 a 15 h i de 17 a 20
h; diumenge i festius, d’11 a 14 h.
Fins al 30 de setembre.

Trobareu el programa de Sant
Magí a l’app TGN Agenda o al web
agenda.tarragona.cat.

Museu del Port, Moll de Costa,
s/n. Exposició permanent. De
dimarts a dissabte, de 10 a 14 h;
diumenge i festius, d’11 a 14 h.

TRANSPORT PÚBLIC
SANT MAGÍ 2018
Consulteu-ne els horaris a
www.emtanemambtu.cat.

Tinglado 1 del Moll de Costa.
“Els castells a la ciutat de Tarragona”. 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 9 de
desembre.

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.
•
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).

Tinglado 2 del Moll de Costa.
“The Burning Blade”, mostra de
l’artista Marcel Pey comissionada
per Assumpta Rosés. De dimarts
a dijous, de 10 a 13 h; divendres i
dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20
h; diumenge i festius, d’11 a 14 h.
Fins al 7 d’octubre.

Seguiu el dia a dia de les festes a
@TGNcultura.
Etiqueta oficial: #SantMagí2018

Dipòsit legal: T612-2018
Disseny i maquetació: gecko.cat
Edita: Ajuntament de Tarragona
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