ACTES PREVIS
Divendres 2 d’agost
19 h, Pati de la Diputació de Tarragona, passeig de Sant Antoni, 100. Inauguració
de l’exposició “Sant Magí i la fi de la Guerra del Francès a Tarragona”. La marxa
dels francesos i la voladura de les fortificacions 1813-2013.
Organitzen: Confraria de Sant Magí Màrtir de Tarragona, Associació Setge de
Tarragona 1811 i Associació Projecte Tarragona 1800

Diumenge 4 d’agost
9 h, des del passeig Marítim. XI Ruta 4x4 a Sant Magí de la Brufaganya.
Més informació a www.tortugatt.com.
Organitza: Club Tortuga Tot Terreny

Dijous 8 d’agost
20 h, Port de Tarragona, sala d’actes. Conferència: “La recuperació de les Milícies
Urbanes de Tarragona”, a càrrec de Paco Tovar, llicenciat en Història. Presentació
de l’uniforme i l’armament de la Guàrdia d’Honor de les Milícies Urbanes de
Tarragona, a càrrec de Merxe Tubilla, vicepresidenta de l’Associació Projecte
1800.
Organitzen: Port de Tarragona i Associació Projecte Tarragona 1800
22 h, Tarraco Arena Plaça, antiga plaça de toros. Alejandro Sanz en concert. Un dels
cantants i compositors de la música hispana que ha venut més discos presenta
a Tarragona el seu 14è disc, La música no se toca. Tot un luxe per a la nostra
ciutat.
Obertura de portes a les 21 h.
Venda de localitats a les botigues Arsis, Ítaca i Shiva Music de Tarragona, Qui’k de
Reus, Casa Andreu de Vilanova, Disco Star de Vilafranca del Penedès, a El Corte
Inglés i les 24 h a Ticketmaster i ticketplus.cat.
Preu: de 45 a 100 €.

Divendres 9 d’agost
20 h, Port de Tarragona, sala d’actes. Conferència: “La marxa dels francesos, el
retorn dels exiliats i els nous tarragonins”, a càrrec de Salvador J. Rovira i
Gómez, professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili.
Organitzen: Confraria de Sant Magí Màrtir de Tarragona i Associació Setge de
Tarragona 1811
22 h, plaça de les Cols. Assaig obert dels Xiquets de Tarragona. La plaça que acollirà
una de les millors i més singulars actuacions del món casteller va escalfant
motors.
Organitza: Xiquets de Tarragona

Dissabte 10 d’agost
18.45 h, Port de Tarragona, Moll de Costa. Triatló de Tarragona.
Informació i inscripcions a www.triathlonseries.org.
Organitza: Running Solutions


19 h, local social Xiquets de Tarragona, carrer Santa Anna, 1. Conferència: “Tarragona,
200 anys de castells”, a càrrec d’Albert Pallarès, responsable de l’arxiu de la Colla

Castellers Xiquets de Tarragona. Els tarragonins hem mantingut durant dos-cents
anys la tradició de fer castells. Avui en coneixerem la trajectòria i els detalls.
Organitza: Xiquets de Tarragona
20 h, Camp de Mart. Curses infantils.
Organitzen: Athletic Events i Mulassa de Tarragona
21.30 h, Via de l’Imperi. Sortida de la 2a Cursa Nocturna del Seguici. Cursa urbana
de 5 kilòmetres oberta a tothom, amb classificació específica per als membres del
Seguici Popular tarragoní.
Organitzen: Athletic Events i Mulassa de Tarragona
21.30 h, Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, Sant Magí lluny, Pontils. II Nits
musicals a la Brufaganya. Òpera amb Toni Marsol (Baríton), Josep Ferrer (Baix)
i Jordi Castellà (Piano).
Entrada: 12€. Informació i reserves: www.brufaganya.cat
Organitzen: Associació d’Amics de Sant Magí de la Brufaganya i Associació Musical
la Brufaganya
23.30 h, plaça del Rei. Festiball Casteller. A banda del seu paper fonamental com a
acompanyants musicals de les construccions castelleres, els grallers i els timbalers
han estat històricament els encarregats d’amenitzar balls i festes a les nostres
viles i ciutats. Avui es volen reivindicar com a músics festius en aquest particular
ball de gralles en què prendran part les colles musicalment guardonades en el
passat Concurs de Castells, els grallers amfitrions i uns convidats molt especials.
Hi intervindran: Grallers dels Castellers de Sant Cugat, Grallers de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls, Grallers dels Xiquets de Reus, Grallers dels Xiquets de
Tarragona i So Nat Grallers de Tarragona.
Per acabar la nit, les bones vibracions de DJ Lukas.
Organitzen: Xiquets de Tarragona i Biennal de Castells
Col·laboren: Estrella Damm, Chartreuse, Pizzeria Atri, La Casa del Vermut,
Restaurant El Llagut, Ca l’Òscar i La Geladeria.

Diumenge 11 d’agost
9 h, Port de Tarragona, Moll de Costa. Triatló de Tarragona.
Informació i inscripcions a www.triathlonseries.org.
Organitza: Running Solutions
12 h, plaça del Rei. Festa de l’Escuma per a tota la canalla. Omplirem la plaça
d’escuma, t’ho perdràs? No et deixis el banyador i la tovallola!
Organitza: Xiquets de Tarragona

Dimarts 13 d’agost
19.30 h, local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, carrer Cós del Bou, 23. Assaig
obert de canalla.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
19.30 h, Palau Municipal, Pati del Rei Jaume I. Presentació de les Metxetes de Sant
Magí, una nova llaminadura inspirada en les conegudes metxes de Sant Magí i de
la fi de la Guerra del Francès.
Organitzen: Gremi de Pastissers de Tarragona i Associació Projecte Tarragona
1800


20.30 h, local social dels Xiquets de Tarragona, carrer Santa Anna, 1. Assaig especial
de Sant Magí.

Organitza: Xiquets de Tarragona
20.30 h, Museum Cafè, carrer Sant Llorenç, 5. Inauguració de l’exposició “Tàrraco
en aquarel·les”. Aquarel·les de Juncosa.
Organitza: Museum Cafè
21 h, Palau Firal de Congressos de Tarragona. El llac dels cignes, a càrrec del Ballet
de Moscou. Més de cent representacions aquest darrer any en diversos teatres
de l’Estat els avalen.
Venda d’entrades numerades a www.telentrada.com i a la Llibreria de la Rambla,
Tarragona. Preu especial per a grups de +12 a 20 € (sol·licituds de grups a info@
factoriacultural.com).
Organitza: Factoria Produccions Culturals
23 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Exhibició de salsa i bachata, a càrrec d’Adrián
Alcaide i Ayd Salsa Company.
Organitza: Pub Highland
24 h, Sala El Cau, carrer Trinquet Vell, 2. Festa Indie ElectroRock amb DJ
Ecléctico.
Organitza: El Cau

SANT MAGÍ 2013
Dimecres 14 d’agost
17 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Mercat d’artesania. Durant tota la tarda, mercat
a l’aire lliure on trobareu artesans que exposaran les seves creacions perquè
pugueu conèixer i comprar les seves obres.
Organitza: iMAGInada
17 h, Camp de Mart. Fòrum de la iMAGInada.
• 17 h. Xerrada: “M’expliques un altre conte?”. Xerrada sobre gènere, a càrrec
de l’Associació Dhides.
• 18 h. Xerrada i debat: “Des de la Transició”
- Presentació del llibre Grups autònoms. Una crònica armada de la Transició
democràtica, amb el seu autor, Joni D., i posterior xerrada sobre la transició
política a l’estat espanyol.
- Xerrada: “Plantant cara al sistema, sembrant les llavors del canvi. Els
moviments socials al Camp de Tarragona des de la Transició”, a càrrec de
Marc Suanes.
- Alerta Solidària.
• 20 h. Projecció del documental Interferències i xerrada a càrrec de Iolanda
Fresnillo, de Quepo Vídeo Social.
Organitza: iMAGInada
18 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Taller de decoració amb material reciclat.
Aprèn a ser un artista de manera fàcil i divertida reutilitzant tota classe de
material.
Organitza: iMAGInada


19.30 h, vestíbul del Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Inauguració de l’exposició
fotogràfica commemorativa dels vint anys de la Víbria de Tarragona.

Organitzen: Colla de Diables Voramar del Serrallo i Víbria de Tarragona
20 h, sala d’actes de la Confraria de Sant Magí Màrtir, Portal del Carro. Conferència:
“El desembarcament de Tarragona del 1813, un fracàs britànic”, a càrrec de
Josep Maria Rota i Aleu, llicenciat en Filologia Clàssica.
Organitzen: Confraria de Sant Magí Màrtir de Tarragona i Associació Setge de
Tarragona 1811
20 h, Palau Municipal, Pati del Rei Jaume I. Inauguració de l’exposició de pintura,
escultura, fotografia i ceràmica de l’Associació Cultural Tarracoart.
Organitza: Associació Cultural Tarracoart
22 h, plaça Sant Miquel. Sopar popular i ball de gralles amb Els Laietans. Trenta anys
no es fan cada dia, i els nostres diables volen fer extensiu aquest esdeveniment a
tots els qui els vulguin acompanyar. Sopar a la fresca al cor de la Part Alta, per acabar
amb els ritmes més ballables, amb la gralla i el timbal com a protagonistes.
Informació i inscripcions a balldediablestgn@gmail.com.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
22 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret de la iMAGInada.
• 22 h. Tornavís Teatre presenta un seguit d’esquetxos que faran passar un
vespre entretingut i divertit a tots els espectadors.
• 23 h. El Artriste en concert.
• 24 h. Soy un espía ruso en concert. Soy un Espía Ruso és una banda de
Tarragona creada el 2009, integrada per quatre músics procedents d’estils tan
diversos com el free-jazz, el rock o el thrash metal. En directe són pura energia,
però també deixen moments per a la introspecció, la psicodèlia i la improvisació.
La posada en escena és senzilla i honesta, sense postures ni artificis.
• 1 h. DJ Nafent.
• 3 h. DJ OGT.
Organitza: iMAGInada
23 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Festa i love beercocktails.
Organitza: Pub Highland
24 h, passeig de les Palmeres. Els millors ritmes dance & house comercial de l’estiu:
Sant Magí Summer Party V, amb els DJ Marc Vik, Pau Martín i Ivan Márquez.
Organitza: Five Stars Group
Patrocinen: Estrella Damm, Monster Energy Drink, Coca-Cola i Santa Teresa
24 h, Sala El Cau, carrer Trinquet Vell, 2. Festa rumbera amb DJ Guru.
Organitza: El Cau

Dijous 15 d’agost
9 h, des de l’estàtua dels Despullats. 2a Sortida en Vespa a Sant Magí de la
Brufaganya. Uns quants valerosos tarragonins es van proposar l’any passat 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 Club Vespeta



10 h, platja del Miracle, a la zona més propera a la punta del Miracle, fins a les 13
h. IV Travessa d’Andròmines de Sant Magí. Només es necessita construir alguna
andròmina flotant que permeti endinsar-se al mar; això sí, amb un carregament
molt especial. Per segon any també hi haurà la Travessa Infantil. Per a aquells
tarragonins i tarragonines més de secà, tindrà lloc el III Concurs Fotogràfic de la

Travessa. Jocs, aigua i diversió per a tota la família.
Informació i inscripcions a www.androminestarragona.com
androminestarragona.com
Organitzen: Associació d’Antics i Amics de l’Alverna

i

travessa@

10 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Mercat d’artesania. Durant tot el dia, mercat
a l’aire lliure on trobareu artesans que exposaran les seves creacions perquè
pugueu conèixer i comprar les seves obres.
Organitza: iMAGInada
10 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Grafitis. Durant tot el dia, pintada de grafitis.
Podreu veure les obres exposades a la iMAGInada durant els dies següents, i el
diumenge 18 se’n farà la subhasta.
Organitza: iMAGInada
10 h, carreró de Sant Magí. L’Enramada. Un any més, veïns i moixiganguers
guarneixen amb garlandes de flors, branques i fulles el carreró dedicat a Sant
Magí.
Organitza: Moixiganga de Tarragona
11 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Taller i inflable de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona. Petits i grans podreu saltar, riure i gaudir de l’inflable i del taller. Fes
de casteller per un dia!
Organitza: iMAGInada
11 h, Camp de Mart. Fòrum de la iMAGInada.
• 11 h. Xerrada: “Teràpies naturals”, a càrrec d’ECOSalut.
• 12 h. Xerrada: “Teràpia holística”, a càrrec de Toni Nadal.
• 13 h. Xerrada: “Remeis casolans”, a càrrec de Núria Marín, de l’Hort de la
Sínia.
Organitza: iMAGInada
11 h, Rambla Nova, entre els carrers Unió i Adrià, fins a la 1 h de la matinada. Els Sabors
de Sant Magí, la gran mostra gastronòmica de Sant Magí. Truita de gambetes,
alpargatas, lacón a la gallega, ternasco d’Aragó, matanza ibérica, flamenquines i
patates amb cabrales. Sabors d’arreu per gaudir a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona
11 h, platja de l’Arrabassada. 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
13 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret de la iMAGInada. Concert Vermut amb El
Cable de Jack. Duo de versions en acústic que barreja grans temes dels 70, 80
i 90 amb nous hits del moment. Ens presentaran el seu primer EP, Después del
caos.
Organitza: iMAGInada
17 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Mercat d’artesania.
Organitza: iMAGInada



17.30 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Manualitats i jocs a càrrec del Cau
Xaloc.
Arriba el moment dels més petits i petites de la casa, un espai ple de d’alegria,

diversió, emoció i sorpreses.
Organitza: iMAGInada
18 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Berenar popular.
Organitza: iMAGInada
18 h, Camp de Mart. Fòrum de la iMAGInada.
• 18 h. Xerrada: “Utensilios de cocina, una amenaza a su salud”, a càrrec de
Toni Nadal (teràpia holística).
• 19 h. Xerrada: “Salut física i emocional a través de l’alimentació”, a càrrec
d’Ana López, d’Isana Escola Macrobiòtica.
Organitza: iMAGInada
18 h, plaça de la Font. Món Camp Tarragoní. Músiques d’abans amb artistes
d’abans.
Organitza: Món Camp Tarragoní
18 h, visita guiada pels estudis d’art de Tarragona. Inscripcions i informació a
artzoomtgn@gmail.com.
Organitza: Art Zoom Tarragona
21 h, Terrassa Hit Mediterranean Club, Hotel Imperial Tàrraco. Sopars especials de
Sant Magí.
Informació i reserves: 673 410 062.
22 h, Mala*Bar, carrer Enrajolat. Nit lounge a la fresca amb Jordeep DJ.
Organitza: Mala*Bar
22 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret de la iMAGInada.
• 22 h. Poesia. Projecte infinit. Espectacle d’improvisació en què la poesia, la
música i la dansa mantenen un diàleg i es fusionen per oferir-nos una obra única
i exclusiva.
• 23 h. Concert. Lioness meets Cool Natty Band. Les Lioness són la representació
femenina al Camp de Tarragona de la música jamaicana. Estaran acompanyades
de la Cool Natty Band, banda creada expressament per a la iMAGInada 2013, que
farà vibrar la ciutat a tempo de reggae.
Organitza: iMAGInada
22.30 h, plaça 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
dels 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.
Organitza: Esbart Santa Tecla
22.30 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Nit de monòlegs amb Enric Company.
Venda d’entrades a la mateixa sala: anticipada, 7 €; dia de l’activitat, 10 €.
Organitza: Pub Highland
24 h, Sala El Cau, carrer Trinquet Vell, 2. Jaydeejay (rock & hits).
Organitza: El Cau

Divendres 16 d’agost



11 h, Rambla Nova, entre els carrers Unió i Adrià, fins a la 1 h de la matinada.
Els Sabors de Sant Magí, la gran mostra gastronòmica de Sant Magí. Truita de
gambetes, alpargatas, lacón a la gallega, ternasco d’Aragó, matanza ibérica, flamenquines
i patates amb cabrales. Sabors d’arreu per gaudir a la festa d’aquí.

Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona
17 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Mercat d’artesania. Durant tota la tarda, mercat
a l’aire lliure on trobareu artesans que exposaran les seves creacions perquè
pugueu conèixer i comprar les seves obres.
Organitza: iMAGInada
18 h, visita guiada pels estudis d’art de Tarragona. Inscripcions i informació a
artzoomtgn@gmail.com.
Organitza: Art Zoom Tarragona
18 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Taller de jocs a càrrec del Cau Alverna. Tot
un seguit d’activitats, tallers, danses i jocs a càrrec del Cau Alverna. Diversió
assegurada!
Organitza: iMAGInada
18.30, Camp de Mart. La iMAGInada. Taller i muntatge de Discurs Difús.
Postmodernitat i redefinició escultòrica del llibre. Mostra d’interseccions textuals.
Organitza: iMAGInada
18.30 h, a la plaça principal del Centre Comercial Parc Central. 4a Trobada de Magins
i Magines de Tarragona. Si et dius Magí o Magina i ets de Tarragona, vine al
berenar amb sorpresa que et tenim preparat. Apunta-t’hi trucant al 977 228 797
o enviant un correu electrònic a atencionalcliente@ccparccentral.com.
Organitza: Centre Comercial Parc Central
20 h, xabola dels Xiquets del Serrallo, carrer Nou de Santa Tecla, 9. Assaig/sopar a
la fresca.
Organitza: Xiquets del Serrallo
20 h, passeig de les Palmeres. Milonga Popular. Gran ballada popular de tango amb
els tangueros de Tarragona.
Organitza: Espacio de Tango
20 h, Port de Tarragona, arxiu. Conferència: “Ferran VII i la Tarragona gratificada”,
a càrrec d’Elies Torres, president del Projecte Tarragona 1800. Presentació
de la reproducció de la Creu de Tarragona realitzada per l’artista joier Jesús
Calderón.
Organitzen: Associació Setge de Tarragona 1811, Associació Projecte Tarragona
1800 i Port de Tarragona



20 h, davant de l’antiga Tabacalera/Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, fins a
les 5 h. 14è Festival de l’Associació de Músics de Tarragona Tabacalera 2013.
Aquest espai ha esdevingut en els darrers anys la referència musical més lligada
a l’Associació de Músics de Tarragona. Catorze edicions en són moltes, però el
Festival segueix tenint la frescor i el favor ciutadà dels seus moments inicials.
Xavier Pié i Macc (aMt)
Jorge Varela (aMt)
NLS! (aMt)
Bill Gómez (aMt)
Sal 150 (aMt)
Empty Cage (Sona 9)
Ü-rock (Tgn)
Dame Besos (Tgn)
Organitzen: Associació de Músics de Tarragona i Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Col·laboren: Sona 9, FMCV, Damm, AiE i Rock & Classics

20 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret de la iMAGInada.
• 20 h. Clown. Absurds per naturalesa, els Pallassos Sapastres arribaran a
Tarragona per robar els somriures de grans i petits.
• 21 h. Dansa. Mashallah és “un univers de moviments que es transmeten a
través de l’orientalisme, la fusió i l’amor incondicional per la música i la dansa”.
Organitza: iMAGInada
21 h, Pla de la Seu. Parlant amb les parets. Enigma nocturn. La ciutat de Tarragona
amaga un missatge mil·lenari a les seves parets. Es creu que, a qui pugui
reunir correctament tots els símbols, li serà revelada la saviesa de la ciutat.
#enigmaticfanatic
Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org. Activitat a partir de 14
anys.
Organitza: Conselleria de Joventut
21 h, Terrassa Hit Mediterranean Club, Hotel Imperial Tàrraco. Sopars especials de
Sant Magí.
Informació i reserves: 673 410 062.
22 h, local social dels Xiquets de Tarragona, carrer Santa Anna, 1. Assaig especial
previ a la diada de Sant Magí.
Organitza: Xiquets de Tarragona
22 h, local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, carrer Cós del Bou, 23. Assaig
obert de castells.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
22 h, carrer A, s/n, local social de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Assaig
especial. En acabar, canya i tapa per a tothom.
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau
22 h, Teatre Auditori del Camp de Mart. Manel en concert. Després de sorprendre
amb Els millors professors europeus i fer història amb 10 milles per veure una bona
armadura, Manel presenta Atletes, baixin de l’escenari, àlbum que, com els seus
predecessors, no ha tardat a fer-se un lloc entre els més venuts de les llistes de
casa nostra.
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h
a www.theproject.es i www.latracaespectacles.com.
Preu: de 23 a 38 €.
22 h, plaça de la Font. Dansa catalana amb l’Esbart Dansaire de Tarragona. Les
creacions de l’Esbart Dansaire ens transporten a les realitats que han deixat
empremta.
22 h, Sala El Cau, carrer Trinquet Vell, 2. The Wise Men Band.
Organitza: El Cau
23.30 h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. Concert amb Betty Belle (new
soul pop, Barcelona) i DJ Cram (sessió remember, Tarragona).
Organitza: Les Granotes
24 h, parc de Saavedra. Saavedra Nits amb DJ Luna (TGN / La Risspect Krew) i DJ
Lupe (Lleida / reggae, ska, balkan).
Organitzen: B&R Produccions i Bar El Portal



24 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret de la iMAGInada.
• 24 h. Concert d’Ivory. En format de power-trio, Ivory s’inspira en el blues
i el rock dels anys 70, amb l’esperit musical d’artistes com Jimi Hendrix, Led

Zeppelin, Stevie Ray Vaughan, The Police, Cream…
• 1 h. Sessió de DJ Iker.
• 3 h. Sessió de DJ Chisao Selekta.
Organitza: iMAGInada
24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Festa de la Sindrieta.
Organitza: Pub Highland
24 h, Sala El Cau, carrer Trinquet Vell, 2. DJ Maadraasso.
Organitza: El Cau

Dissabte 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, enguany celebrant vint
anys de la recuperació de la baixada, amb els seus carros i cavalls, passant per
Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d’Armentera, Santes Creus, Vila-rodona
i Bràfim.
9 h, platja de l’Arrabassada. XX Torneig Sant Magí de Vòlei Platja.
Organitza: Club Voleibol de Sant Pere i Sant Pau
10 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Mercat d’artesania. Durant tot el dia, mercat
a l’aire lliure on trobareu artesans que exposaran les seves creacions perquè
pugueu conèixer i comprar les seves obres.
Organitza: iMAGInada
10 h, platja de l’Arrabassada. Torneig de Futbol Platja Interentitats del Seguici
Popular.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
11 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Activitats organitzades per Una Finestra al
Món.
• 11 h. Introducció: ens introduiran als campaments sahrauís amb l’explicació
de quin és el problema, la situació actual…
• 11.30 h. Jocs sahrauís.
• 12.30 h. Taller de henna.
Organitza: iMAGInada
11 h, Rambla Nova, entre els carrers Unió i Adrià, fins a la 1 h de la matinada. Els Sabors
de Sant Magí, la gran mostra gastronòmica de Sant Magí. Truita de gambetes,
alpargatas, lacón a la gallega, ternasco d’Aragó, matanza ibérica, flamenquines i
patates amb cabrales. Sabors d’arreu per gaudir a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona
11 h, Camp de Mart. Fòrum de la iMAGInada.
• 11 h. Xerrada: “La importancia de las emociones en el desarrollo del cerebro
y el aprendizaje”, a càrrec de David Sánchez (creixement personal i familiar).
• 12 h. Xerrada taller: “Transforma tu realidad. Intensi Tolteca”, a càrrec de
Xevi Guitart, d’Intensi Tolteca.
• 13 h. Xerrada taller: “Mètode Afroyin”, a càrrec d’Ana Carrera.
Organitza: iMAGInada
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11.30 h, carrer Cós del Bou. II Concurs d’Estirada de Corda de Sant Magí. Aquest
joc universal, del qual es tenen notícies des de l’antic Egipte, Grècia i Roma i que
té una gran tradició en les cultures mediterrànies, necessita importants dosis
d’estratègia, destresa i força. T’hi apuntes? Hi ha molts premis en joc.

Informació i inscripcions a www.collajove.cat.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona
12 h, plaça de la Font. Vermut electrònic de Dames i Vells. El Ball de Dames i Vells
aviat celebrarà els 500 anys del ball parlat i vol donar el tret de sortida a aquesta
efemèride amb música i ball. T’ho perdràs?
Organitza: Ball de Dames i Vells
12 h, Bar Tupac, Via de l’Imperi, 11. Vermut soundsystem. El pur estil jamaicà amb
cantants i selectors de l’Associació Cultural Soundboyz i sonoritzat per Lorako
Supersónico.
Organitza: Bar Tupac
12 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Dansa. Crazy dancers.
Organitza: iMAGInada
13 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret de la iMAGInada. Concert Vermut. Leticia
Torres presenta el seu treball Medicina de Paz.
Organitza: iMAGInada
13 h, platja Llarga. Regata de Sant Magí per a les categories de patí sènior, patí
júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga
13 h, carrer Cós del Bou. Vermut electrònic amb The Party Tunes. Després d’estirar
la corda cal reposar forces a ritme de la millor música vermutera. Ampli servei de
bar.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·laboren: Associació d’Amics de la Colla Jove i Casal Sageta de Foc
16 h, plaça Verdaguer. Coneix el rugbi. Coneixeràs les interioritats d’aquest noble i
mític esport.
Organitza: Club Rugby Tarragona
17 h, Pla de la Seu, Watermelon Pool. Amb aquesta activitat aquàtica, donem el tret
de sortida a dotze hores d’entreteniment amb motiu de la Sindriada. Una piscina
plena d’aigua presidirà el Pla. Qui és vol refrescar?! Qui vol ser refrescat?! Mulla’t
per 1 € la partida, podràs xalar fins a la matinada!
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·laboren: La Indústria de la Goma i Tarraco Paintball
17 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Mercat d’artesania.
Organitza: iMAGInada
17.30 h, plaça de les Cols, La Ruixadeta. Avui les fonts de les escales de la Catedral
cobraran vida per remullar els més petits de la casa. Porteu tovallola i banyador!
Adults, absteniu-vos-en: trobareu servei de bar per refrescar-vos.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: La Indústria de la Goma
18 h, geladeria Llaollao, Rambla Nova, 16. Presentació del iogurt festiu de Sant Magí.
El dia de Sant Magí s’ofereix gratuïtament als qui s’acreditin com a magins.
Organitzen: Llaollao i Mulassa de Tarragona

11

18 h, plaça Verdaguer. Tallers amb la Víbria Infantil de Tarragona. Adreçats a nens
entre 3 i 13 anys. T’ho perdràs?
Organitza: Botiga de Salut Xarxa Tecla
Col·labora: Víbria de Tarragona

18 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Contacontes. Contes tradicionals sahrauís.
Activitat organitzada per Una Finestra al Món.
Organitza: iMAGInada
18.45 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Presentació del puzle núm. 8 de les
Festes, enguany dedicat a la Víbria. L’esperat puzle de les Festes fa la seva
aparició pública. Després de la presentació, la Rat Cebrian ens explicarà el conte
dedicat a aquesta peça tan popular del bestiari de la ciutat.
Organitzen: Grallers Els Quatre Garrofers
Col·laboren: Repsol, Òptica Universitària i Traginers del Vendrell
19 h, CaixaForum Tarragona, carrer Cristòfor Colom, 2. Visita comentada en català a
l’exposició “Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna”. Preu: 3 €.
Organitza: Obra Social - Fundació La Caixa
19 h, Camp de Mart. Fòrum de la iMAGInada. Taller de titelles amb materials
reciclats per als més petits. A càrrec de Trip Trap Espectacles.
Organitza: iMAGInada
19.30 h, Mas dels Arcs. Inauguració de la restauració de la creu commemorativa de
la Guerra del Francès dels germans Puig i Valls.
19.30 h, des del Portal del Roser. Passacarrers casteller. L’Associació Cultural
Tarragonina d’Amics/gues dels Castells us convida a participar d’una experiència
purament castellera i festiva. Porteu una camisa qualsevol i faixa, si en teniu.
Sigueu castellers 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, Cavallers, Major, Abat, pl. de Dames i
Vells, carreró de Sant Magí, pl. de les Cols, Merceria, pl. del Fòrum, Sant Llorenç,
pl. de la Pagesia, Puig d’en Pallars, Sant Magí, Portal del Carro, les Coques i Pla
de la Seu.
Organitza: ACTAC
20 h, Casa Canals, sala Plana, carrer d’en Granada, 11. Mostra de nous fotògrafs
sicilians. Santo Eduardo Di Miceli, Roberto Strano, Enzo Gabriele Leanza, Alberto
Castro, Gaetano Fisicaro, Massimo Torcivia, Domenico Cipollina i Sandro Bertola.
Una mirada mediterrània a l’entorn viu i referencial del dia a dia més immediat.
Organitzen: Pep Escoda Fotògrafs i Fotògrafs de la Mediterrània
20 h, plaça de la Font. XXIV Festival de Sant Magí de l’Ateneu de Tarragona. Festival
musical amb l’actuació d’artistes, cantants i grups de socis.
Organitza: Ateneu de Tarragona
20 h, Camp de Mart. Fòrum de la iMAGInada. Documental i xerrada. Projecció d’un
documental i petit col·loqui sobre els campaments sahrauís. Activitat organitzada
per Una Finestra al Món.
Organitza: iMAGInada
20.30 h, Moll de Costa. Art Magí Dansa. Mostra de danses tradicionals al carrer.
Organitza: Associació Cultural Art i Flamenc
21 h, Terrassa Hit Mediterranean Club, Hotel Imperial Tàrraco. Sopars especials de
Sant Magí.
Informació i reserves: 673 410 062.
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21.30 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Sopars de Món. Enguany tindrem la possibilitat
de tastar coses molt llunyanes molt a prop nostre! Menjar de diferents parts del

món sense moure’t de la ciutat. El preu inclou beguda i postres. Venda de tiquets
a la barra. Preu: 5 €.
Organitza: iMAGInada
22 h, Teatre Auditori del Camp de Mart. Dúo Dinámico en concert. Les seves
cançons estan regades per l’essència de l’eterna joventut, un cant a la vida que
ha omplert els cors de diverses generacions amb melodies inesborrables i lletres
apassionades.
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h
a www.theproject.es i www.latracaespectacles.com.
Preu: de 29 a 48 €.
23 h, la Convidada a la Sindriada. Des de la plaça de la Font, passant per la baixada
de la Misericòrdia, Major, pl. de les Cols, Merceria, Pare Iglésias, fins a arribar
al Pla de la Seu. La batucada Batukats del Bolet portarà ritme, alegria i festa
per allà on passi, també des del Balcó del Mediterrani, passant pel pg. de les
Palmeres, Rambla Vella, Sant Oleguer, baixada de la Pescateria, Pilat, pl. del Rei,
Santa Anna, pl. del Fòrum, Merceria, Pare Iglésias, i fins a arribar al Pla de la Seu,
una xaranga de músics “de casa” ens farà ballar amb els pasdobles més clàssics
de les nostres festes.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·laboren: Raffa Gelati i Chartreuse
23 h, carrer Sant Llorenç. Parrillada Electrònica amb Superpandas DJ’s. Una nova
edició d’aquesta proposta exitosa.
Organitzen: Museum Cafè, Lluna Nova i Prosonic
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
23.30 h, carrer Cós del Bou. Concert/Revetlla Jove amb els Respectmark & The
Incoherent Band.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
24 h, Pla de la Seu. La Sindriada. Inici del repartiment dels talls de síndria. Enguany
ens acompanyarà el grup La Colònia. Aires balcànics i flaires mediterrànies amb
tocs de cabaret. Xavi Ciurans (veu i guitarra), Albert Galcerà (acordió), Albert
Carbonell (violí), Pepo Busquets (percussió) i Lluís Chabuch (contrabaix) ens
amenitzaran la nit, entre mossegada i mossegada de síndria i glops de sindrieta.
I continuem la gresca amb la música festiva i divertida dels Cris & Petes DJ Set.
Venda de tiquets per a la síndria a partir de les 17 h a la barra de la Sindriada.
Preu per tallada: 0,50 €.
Servei de bar tota la nit.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·laboren: La Botiga de la Salut i I Un Rave
24 h, parc de Saavedra. Saavedra Nits amb The Primy’s (TGN sud). Nit de rock &
roll, doo-woop, soul, funky, new swing anys 60.
Organitzen: B&R Produccions i Bar El Portal.
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24 h, Camp de Mart. Nit de concerts de la iMAGInada.
• 24 h. Electric Gozarella. Banda all-star amb músics de Muchachito Bombo
Infierno, Coetus, Derrumband i Contrablues.
• 1.30 h. Samba-Batucada. La Bandsambant. Els seus tambors vibren als
compassos de la batucada, el samba-reggae i el funky.
• 2 h. Extracto de Lúpulo. El seu estil punk-rock té una clara intenció d’interpretar
la realitat que ens envolta sense pèls a la llengua.

• 3.30 h. Samba-Batucada. Labandsambant.
• 4 h. El Son de la Chama. Una fórmula infal·lible d’energia, de principi a fi. Des
del reggae fins al punk-ska més llatí.
Organitza: iMAGInada
24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. The Original Party Remix.
Organitza: Pub Highland
Col·labora: Schweppes
24 h, Sala El Cau, carrer Trinquet Vell, 2. Festa Trash.
Organitza: El Cau
1 h, carrer Cós del Bou. Segueix la Nit Jove amb DJ Masclet.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

Diumenge 18 d’agost. L’arribada de l’aigua i les revetlles
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.
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 h, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, plaça del Rei, 5. Jornada de portes
obertes.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
10 h, Museu i Necropòlis Paleocristians, avinguda Ramón y Cajal, 84. Jornada de
portes obertes.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
10 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Mercat d’artesania. Durant tot el dia, mercat
a l’aire lliure on trobareu artesans que exposaran les seves creacions perquè
pugueu conèixer i comprar les seves obres.
Organitza: iMAGInada
11 h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Taller i inflable de la Colla Xiquets de
Tarragona. Matí carregat d’energia per a tota la família. No deixeu perdre
l’oportunitat de gaudir del divertit inflable i taller.
Organitza: iMAGInada
11 h, Camp de Mart. Fòrum de la iMAGInada.
• 11 h. Xerrada: “Per què és necessària una educació lliure?”, a càrrec de
David Sánchez (creixement personal i familiar).
• 12 h. Xerrada taller: “Experiència en escoles i projectes d’educació lliure”, a
càrrec de Carola Marimon.
• 13 h. Xerrada taller: “Experiència d’educació a casa”, a càrrec de tres famílies
de la Coordinadora Educar en Família.
Organitza: iMAGInada
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11 h, Rambla Nova, entre els carrers Unió i Adrià, fins a la 1 h de la matinada. Els Sabors
de Sant Magí, la gran mostra gastronòmica de Sant Magí. Truita de gambetes,
alpargatas, lacón a la gallega, ternasco d’Aragó, matanza ibérica, flamenquines i
patates amb cabrales. Sabors d’arreu per gaudir a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona

11.30 h, Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3. Xerrada castellera: “Els primers castells
de nou, quan la tripleta era el sostre”.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
12 h, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, plaça del Rei, 5. Visita comentada
a l’exposició “El sexe a l’època romana”.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
12 h, carrer Cós del Bou. DJ Vermut. Un bon moment per contrastar els efectes de
l’aigua miraculosa que arribarà a la tarda.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
12 h, plaça dels Sedassos. Vermut Xaranguero amb l’Agrupament Escolta i Guia
Alverna. A ritme de xaranga, hi haurà un recorregut musical que s’iniciarà a la
mateixa plaça, seguint el recorregut següent: pl. de la Font, baixada Misericòrdia,
Major, Merceria i pl. del Fòrum.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Alverna
12 h, plaça dels Natzarens. Vermut Rumbero amb els Rumbes Canya. Autèntica
rumba catalana de la Part Alta en estat pur.
Organitza: Rumbes Canya
12 h, des del pont del Serrallo. Cercavila festiva amb la Bandarra Street Orkestra.
Organitza: Xiquets del Serrallo
13 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret de la iMAGInada. Concert Vermut
Folkejada.
Organitza: iMAGInada
13 h, platja Llarga. Regata de Sant Magí per a les categories de patí sènior, patí
júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga
13.30 h, davant de la Confraria de Pescadors. Vermut popular amb la Bandarra
Street Orkestra.
Organitza: Xiquets del Serrallo
Col·labora: La Medusa Vermut del Camp
17 h, Camp de Mart. La iMAGInada: Mercat d’artesania.
Organitza: iMAGInada
17 h, Camp de Mart. Fòrum de la iMAGInada.
• 17 h. Xerrada: “Part respectat”, a càrrec de la llevadora Chus.
• 18 h. Xerrada: “Mètode Montesori”, a càrrec de Sandra, d’Invenio Crecer
Jugando.
Organitza: iMAGInada
18 h, carretera de Santes Creus, Rovira i Virgili, Rambla Nova, Sant Agustí i Portalet.
L’Entrada a Tarragona de l’aigua de Sant Magí en els carros enramats.
19 h, Rambla Nova, entre els carrers Unió i Méndez Núñez. Exhibició de hip-hop i
dansa.
Organitzen: CrazyDancers i Associació de Veïns Tàrraco
19 h, Rambla Nova, entre els carrers Adrià i Roger de Llúria. Classe i exhibició de
ball country.
Organitza: Grup de Ball Country Crazy Boots
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19 h, CaixaForum Tarragona, carrer Cristòfor Colom, 2. Visita comentada en català a
l’exposició “Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna”. Preu: 3 €.

Organitza: Obra Social - Fundació La Caixa
19 h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. Maria Rodés en concert. El millor folk
indie alternatiu.
Organitza: Les Granotes
19 h, plaça 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 servei del darrer esforç tot arribant a la plaça més tarragonina.
19.15 h, des de la plaça 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: Cós
del Bou, baixada de la Pescateria, la Nau, Major, les Cols, Merceria, Pare Iglésias,
les Coques i Arc de Sant Llorenç / Portal del Carro.
19.30 h, aproximadament, baixada 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.
20 h, CaixaForum Tarragona, carrer Cristòfor Colom, 2. Visita comentada en castellà
a l’exposició “Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna”. Preu: 3 €.
Organitza: Obra Social - Fundació La Caixa
20 h, carrers de les Coques i 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.
20.30 h, aproximadament, plaça de la Font. Ball de gegants: gegantons Negritos,
Gegants Moros, Gegants Vells de la ciutat i del Cós del Bou, amb la banda de
música i balls de bastons.
21 h, Terrassa Hit Mediterranean Club, Hotel Imperial Tàrraco. Sopars especials de
Sant Magí.
Informació i reserves: 673 410 062.
21 h, Portal del Carro. Acte commemoratiu de l’evacuació de les tropes franceses de
Tarragona la nit del 18 al 19 d’agost del 1813 i cloenda dels actes de celebració
del bicentenari de la fi de la Guerra del Francès. Tot seguit, presentació i
benedicció de la recentment recuperada Guàrdia d’Honor de les Milícies Urbanes
de Tarragona.
Organitzen: Confraria de Sant Magí Màrtir de Tarragona, Associació Projecte
Tarragona 1800 i Associació Setge de Tarragona 1811
22 h, Teatre Auditori del Camp de Mart. Julio Iglesias en concert. Després de la seva
gira mundial, aquest referent de la música llatina passa per Tarragona per deixarhi l’empremta d’un artista de talla mundial.
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h
a www.theproject.es i www.latracaespectacles.com.
Preu: de 55 a 200 €.
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23.30 h, plaça del Rei. La Revetlla Remullada amb la Companyia d’Espectacles Pa
Sucat i DJ REMulla’t, una magnífica combinació d’aigua i bona música. 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
23.30 h, plaça de la Font. Revetlla amb les orquestres Mitjanit i Girasol. La nit més
ballable de Sant Magí, a la plaça ineludible en ocasions com aquesta.
23.30 h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. Tiki Party. Festa amb ambientació
hawaiana amb DJ Dubro, DJ Mueblebar, DJ Juana i Junior i DJ Brujita.
Organitza: Les Granotes
24 h, parc de Saavedra. Saavedra Nits amb Dijeila (Tarragona) i DJ Lupe (Lleida).
Organitzen: B&R Produccions i Bar El Portal
24 h, Camp de Mart. Escenari Cabaret de la iMAGInada.
• 24 h. Concert. Oscárboles presentant el seu nou disc, Cantautónomo.
• 1 h. Sessió DJs. La Monda Sonora. World Music Revolution.
• 3 h. Sessió DJs. La Risspect Krew. Original Crazy Soundboyz.
Organitza: iMAGInada
24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Festa anys 80 i 90.
Organitza: Pub Highland
Col·labora: Heineken
24 h, Sala El Cau, carrer Trinquet Vell, 2. DJ Mimetik.
Organitza: El Cau

Dilluns 19 d’agost. Diada de Sant Magí
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 plaça 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.
10 h, zona del Mare Internum (entre les platges del Miracle i l’Arrabassada). Sant
Magí del Mar. Ofrena floral a Sant Magí i enfonsament del sant a la cova.
Organitza: Societat d’Exploracions Submarines de Tarragona
11 h, Rambla Nova, entre els carrers Unió i Adrià, fins a la 1 h de la matinada.
Els Sabors de Sant Magí, la gran mostra gastronòmica de Sant Magí. Truita
de gambetes, alpargatas, lacón a la gallega, ternasco d’Aragó, matanza ibérica,
flamenquines i patates amb cabrales. Sabors d’arreu per gaudir a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona
11 h, església del Portal del Carro. Missa cantada.
11.30 h, església de Sant Magí, Portal del Carro. Ofrena floral a Sant Magí.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de Tarragona
12 h, plaça de les Cols. Castells, torres i pilars, amb els Xiquets de Tarragona, Jove
Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i 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 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 finalitzar, toc de
vermut amb els grallers i els timbalers de les colles.
17

19 h, des de la plaça 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 Cós del Bou, Nanos Vells, Nanos Nous, Ball de Bastons,
Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, grallers, timbalers, colles castelleres i Banda
Unió Musical de Tarragona, juntament amb la corporació municipal, escortada per
la Guàrdia Urbana de gran gala.
Itinerari: Misericòrdia, Major, les Cols, Merceria, Pare Iglésias, les Coques, 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: Arc de Sant Llorenç, l’Ensenyança, Sant Pau, Pla de Palau, Claustre,
Escrivanies Velles, Pla de la Seu, Pare Iglésias, Merceria, Major, la Nau, Pilat, pl.
del Rei, la Portella, Granada, Sant Antoni, Descalços, pl. de la Pagesia i Arc de
Sant Llorenç.
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
21 h, Terrassa Hit Mediterranean Club, Hotel Imperial Tàrraco. Sopars especials
de Sant Magí.
Informació i reserves: 673 410 062.
21 h, aproximadament. L’Entrada de Sant Magí a la capella del Portal del Carro, i
amb el potent, tossut i persistent acompanyament del foc pirotècnic i trons de
la Pirotècnia Igual de Canyelles (Garraf), que culminarà quan la petita imatge
s’endinsi pel Portal del Carro. Tot seguit, un cop el sant hagi entrat, des de la
plaça de la Pagesia, pujada dels pilars caminant de les colles castelleres per ordre
d’antiguitat.
21.15 h, des del Portal del Carro fins a la plaça de la Font. Tornada del Seguici de
Sant Magí.
21.30 h, aproximadament, plaça de la Font. Tanda de lluïment del Seguici de Sant
Magí, que clourà aquest Sant Magí 2013.
24 h, Sala El Cau, carrer Trinquet Vell, 2. Fi de festa amb Vicenzzos Club.
Organitza: El Cau

Els guarniments de Sant Magí

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 Magí i l’aigua

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

Les exposicions
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Palau Municipal, Pati del Rei Jaume I. “Pintura, escultura, fotografia i ceràmica de

l’Associació Tarracoart”. Del 14 al 20 d’agost. De dilluns a dissabte, de 9 a 20 h;
diumenge, de 10 a 14 h.
Vestíbul del Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. “Exposició fotogràfica commemorativa
dels 20 anys de la Víbria de Tarragona”. Del 14 al 19 d’agost.
Display Espai Jove la Palmera, plaça Imperial Tàrraco, 1. “Mirall Lifestyle”. Fins al
15 de juny de 2014.
Espai Jove Kesse, carrer Sant Antoni Maria Claret, 12-14. “Que emigrar no sigui la
solució”. Fins al 24 d’agost.
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, plaça del Rei, 5. “El sexe a l’època
romana”. Fins al 29 de setembre. Laborables, de 9.30 a 20.30 h; festius, de 10
a 14 h.
Diputació de Tarragona, passeig de Sant Antoni, 100. “Sant Magí i la fi de la Guerra del
Francès a Tarragona. La marxa dels francesos i la voladura de les fortificacions.
1813-2013”. Fins al 28 d’agost. Organitzen: Confraria de Sant Magí Màrtir de
Tarragona, Associació Setge de Tarragona 1811 i Associació Projecte Tarragona
1800.
Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, avinguda Ramón y Cajal, 84. “El món
de la mort a Tàrraco”. Laborables, de 9.30 a 20.30 h; festius, de 10 a 14 h.
Museu d’Art Modern de Tarragona, carrer Santa Anna, 8. “Pau Casals, col·leccionista
d’art”. De l’11 de juliol al 6 d’octubre. 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.
Autoritat Portuària. Tinglado 4 del Moll de Costa. “On the Rocks”. D’Emili Armengol.
Fins al 25 d’agost. De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; diumenge
i festius, d’11 a 14 h.
Autoritat Portuària. Tinglado 1 del Moll de Costa. “Ars Mechanicae. Enginyeria
medieval a Espanya”. Organitzen: CEDEX i Fundación Juanelo Turriano. Fins al
15 de setembre. De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; diumenge i
festius, d’11 a 14 h. Tots els diumenges a les 12 h, visites guiades.
CaixaForum Tarragona. Obra Social - Fundació La Caixa, carrer Cristòfor Colom, 2.
“Haití. 34 segons després”. Fotografies d’Emilio Morenatti i Marta Ramoneda, i
els documentals d’Oriol Gispert. Fins al 18 d’agost. De dilluns a divendres, d’11 a
14 h i de 17 a 20 h; dissabte i festius, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.
CaixaForum Tarragona. Obra Social - Fundació La Caixa, carrer Cristòfor Colom, 2.
“Mòmies egípcies. El secret de la vida eterna”. Fins al 18 d’agost. De dilluns a
divendres, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; dissabte i festius, de 12 a 14 h i de 17 a
20 h.
Al Natural Restaurant, carrer Arquitecte Rovira, 3. “Art penjat vs. Arte colgado”.
Collage i ensemble de Luis González. Del 12 al 31 d’agost. De 13 a 17 h.
Ateneu de Tarragona, carrer Sant Magí, 4. “IV Mostra Artística i Literària de Socis”.
Fins al 29 de setembre. De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
Museum Cafè, carrer Sant Llorenç, 5. “Tàrraco en Aquarel·les”. Aquarel·les de
Juncosa. Fins a l’11 de setembre. De dimarts a dissabte, a partir de les 20.30 h.
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Subdelegació de Defensa a Tarragona, Rambla Vella, 4. “Tarragona 1811-1813. Els
exèrcits napoleònics a la ciutat”. Fins al 18 d’agost. De dilluns a divendres, de
10 a 13.30 h; dissabte, d’11 a 13.30 h. Tancat diumenge i festius.

NOTES
La sindrieta
La Síndria i el Chartreuse celebren junts Sant Magí… Tasta la Sindrieta! Anima’t
a descobrir-la! La trobaràs als bars col·laboradors degudament senyalitzats de la
Rambla Nova, la plaça de la Font i la plaça del Fòrum.
Organitza: Chartreuse Diffusion

Recomanacions per gaudir d’una festa de Sant Magí més saludable:
• Us recomanem el consum moderat i responsable de begudes alcohòliques.
• 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).

Sant Magí al teu mòbil
Des de l’Ajuntament de Tarragona posem a la vostra disposició de manera gratuïta
l’agenda cultural de la nostra ciutat a través de la nova aplicació de mòbil. Una eina
de referència per estar informat de tota l’activitat cultural i festiva de Tarragona

Més informació:
cultura.tarragona.cat

Transport públic Sant Magí 2013
Consulteu els horaris a http://emtanemambtu.cat.

Disseny gràfic:
Pau Gavaldà
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Amb el suport de:

Col·laboren:

Consulta tota la informació dels actes de Sant Magí aquí

