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Programa

Actes Previs

Dissabte 8 d’agost

10h, passeig de les Palmeres. IV 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 dosis
d’estratègia, destresa i força. Formeu un
equip i apunteu-vos-hi, hi ha grans premis en joc. Bases i inscripcions a:
www.collajove.cat
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona

11h, passeig de les Palmeres. Vermut electrònic. En acabar el Concurs
d’Estirada de Corda, es podrà gaudir del
vermut electrònic, amb música que ens
farà ballar sense parar. Es disposarà de
servei de barra amb entrepans i begudes.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona

16h, Moll de Costa. Triatló de Tarragona. Dues distàncies disponibles: esprint o olímpic. Recorregut: passeig de
l’Escullera, Moll de Costa, Moll de Pescadors i passeig de la Independència.
Informació i inscripcions: 977 290 090
skodatriathlonseries.org/tarragona

1h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa
temàtica La Cursa del Seguici. Després
de suar la cansalada al vespre pels carrers de la ciutat, us proposem fer el mateix a la pista de ball amb les llistes de reproducció dels companys de la Mulassa.
Organitzen: Mulassa de Tarragona i Sala El Cau

Organitzen: Running Solutions i CA Runners Tarragona
Col·laboren: Port de Tarragona, Port Tarraco i Tarragona 2017

20h, plaça de la Font. Sortida de la Cursa Nocturna Infantil del Seguici.
Organitzen: Athletic Events i Mulassa de Tgn

21 h, Claustre del Seminari, c. Sant Pau,
4. Bouquet Festival. Duet Flutercussió.
Concert de flauta i percussió. | Preu: 15 €
Entrades anticipades: tarracoticket.cat
Més informació: bouquetfestival.com
21.15h, plaça de la Font. Sortida de la 4a
Cursa Nocturna del Seguici. Cursa urbana de 5 quilòmetres oberta a tothom,
amb classificació específica per als
membres del Seguici Popular tarragoní.
Organitzen: Athletic Events i Mulassa de Tarragona

21.30h, santuari de Sant Magí de la
Brufaganya, Sant Magí Lluny, Pontils. IV
Nits Musicals a la Brufaganya. Concert
de música clàssica amb l’orquestra de
cambra Terrassa 48. Estrena de la rapsòdia Sant Magí de la Brufaganya, de
Marcel Casellas. | Entrada: 12 €
Informació i reserves: brufaganya.cat
amicssantmagi@tinet.cat
Organitza: Associació d’Amics de Sant Magí de la
Brufaganya i el seu entorn

23h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Concert de Fargo i See You Monday.
Aquests grups de Tarragona i el Vendrell
ompliran de hard rock, alternative, stoner
i rock la Sala El Cau.
Venda de tiquets: www.entradium.es
Preu: 6 € | Organitza: Sala El Cau

Diumenge 9 d’agost

9h, Restaurant Parkinsonias, urbanització Hostalets, carretera dels Pallaresos.
XIII Ruta 4 x 4 a Sant Magí de la Brufaganya. Ruta per camins i pistes de terra
en vehicles 4 x 4, des de Tarragona fins a
Sant Magí de la Brufaganya.
Organitza: Club Tortuga Tot Terreny

17h, Rambla Nova, davant de la Font
del Centenari. II Trobada de Gegants i
Nanos. Els gegants i nanos ballaran pels
carrers de la Part Alta de la ciutat per celebrar, també, el 25è aniversari del nano
Maginet. Itinerari: Rambla Nova, Comte de

Rius, Sant Fructuós, plaça de la Font, baixada
Misericòrdia, Major, pl. de les Cols, Merceria,
Pare Iglésias i pla de la Seu.

Organitzen: Colla Gegantera del Passeig Torroja,
Associació Gitana Jove de Tarragona i Club Maginet
Patrocinen: Repsol i Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19h, plaça de les Cols. Tanda de lluïment de Gegants i Nanos.
22h, plaça del Rei. Concert de Son Caló.
Concert de rumba catalana. Final de festa
de la II Trobada de Gegants i Nanos.

Dimarts 11 d’agost

10.30h, Sala La Cova, c. Trinquet Vell,
2. Shibari Day. Descobreix l’art japonès
del shibari (bondage en anglès), que tant
ha popularitzat el best-seller Cinquanta
ombres d’en Grey. Tot un dia dedicat
a aquest art de l’eròtica amb un taller
intensiu al matí, una sessió de shibari i
dibuix a la tarda i, per acabar el dia, un
pícnic bondage al Bosc de la Marquesa i
la platja de la Roca Plana.
Més informació: www.rosascinco.com
Organitza: Sala La Cova

23h, T-Space - Casino de Tarragona,
Rambla Vella, 2. Classe de salsa. Passa
una bona estona i perfecciona els teus
moviments amb el carismàtic professor
de ball Sixto Duque. Entrada lliure.
Organitza: T-Space - Casino de Tarragona

Dimecres 12 d’agost

19h, Sala La Cova, c.Trinquet Vell, 2.
Concert familiar amb Màia.
Venda d’entrades: www.entradium.es
Organitza: Sala El Cau | Col·labora: Raffa Gelati

20.30h, Museum Cafè, c. Sant Llorenç,
5. Inauguració de l’exposició “Un passeig per Tarragona”. Pintures de les colles castelleres de Tarragona de Ventura
Manchó. | Organitza: Museum Cafè
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22.30h, Espai Jove Kesse, c. Sant Antoni Maria Claret, 12-14. Cinema a la
fresca. Projecció de Bloody Sunday, de
Paul Greengrass, en el marc del cicle “De
fronteres a murs”.
Organitza: Servei Municipal de Cooperació

Dijous 13 d’agost

17h, Camp de Mart. Petita iMAGInada.
Taller d’elaboració de pa. A càrrec
de Cingle Vermell, associació per a la
recuperació dels oficis antics. Places
limitades. Inscripció gratuïta al punt
d’informació de La iMAGInada.
17.30h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Mercat d’artesania. Durant tota la tarda
i fins a la 1, un espai dedicat als artesans
on podreu trobar articles amb l’encant de
la singularitat i d’allò que és autèntic.

Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona

17.30h, Camp de Mart. ImaginARTE mercat d’art. Un aparador de la creació
artística i de nous talents. Exposició i
venda durant tota la tarda i fins a la 1.
17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Jocs i tallers. Papiroflèxia per canviar el món! | Col·labora: AEiG Xaloc
17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Mascota. Creem la mascota de la
petita iMAGInada.

18h, Camp de Mart. La iMAGInada. Berenar popular.
18h, Camp de Mart. La iMAGInada. Graffiti All Around. Durant tota la tarda, diferents estructures repartides pel Camp
de Mart faran de suport per als grafits
d’artistes de Tarragona i voltants. Es
programaran sessions de pintura per al
públic. Més informació: laimaginada.cat
19h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4.
Inauguració de l’exposició “150 anys de
Nanos Vells”. L’Associació de Portadors
de Nanos Vells organitza una exposició
per repassar els 150 anys d’història
d’aquestes figures del Seguici. S’hi poden veure imatges inèdites i documents
relacionats amb el naixement i l’evolució
dels Nanos Vells. També s’explica amb
imatges el que suposa ser/portar un
nano. A la vegada s’homenatgen artistes
que van restaurar, pentinar, dissenyar i
replicar aquestes figures centenàries.
20h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Sessió de Growing Culture, associació
cultural sense ànim de lucre formada
per diferents col·lectius que promouen
la música d’arrel jamaicana i urbana al
Camp de Tarragona. SoundSystem a càrrec de Dubstral Station.
20.30h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Remullada de colors. Inspirats en el
Holi Colours, es repartiran pigments de
colors a tots aquells que hi vulguin participar. Es recomana portar roba blanca,
mocador per cobrir la cara i algun tipus
d’ulleres. Preu de la bosseta de color: 2 €
Més informació: www.laimaginada.cat

21h, Camp de Mart. La iMAGInada. Sopars del Món. 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.
Venda de tiquets a la barra. | Preu: 6 €
Col·labora: Cooperació Tarragona

21.30h, carrer de l’Enrajolat. La iMAGInada. Concert de Mancuso, una banda sortida de l’Escola Taller de Blues de Barcelona.
22h, Teatre Auditori del Camp de Mart.
Concert de Los Sabandeños. Aquest
grup canari amb més de cinquanta anys
d’experiència arriba a Tarragona per portar la seva música tradicional reconeguda
mundialment. | Preu: de 20 a 33 €
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h
a www.festivaldestiudetarragona.cat
22.30h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Els Flipats. Amb motiu de la VI Travessa d’Andròmines de Sant Magí, concert
d’aquest grup de Torelló.

24h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Sessió de Growing Culture, associació
cultural sense ànim de lucre formada
per diferents col·lectius que promouen
la música d’arrel jamaicana i urbana al
Camp de Tarragona. SoundSystem a càrrec de Dubstral Station.
24h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa
temàtica Part Alta - Feriante & Pictures.
L’objectiu bàsic és passar-ho bé, amb
l’obsessió de fer ballar la gent, tot introduint mecàniques de jocs i atraccions de
fira. | Organitza: Sala El Cau

Col·labora: Associació d’Antics i Amics de l’Alverna

23h, carrer de l’Enrajolat. La iMAGInada. Concert d’Hogaza (punk rock). Un
projecte comú de La Mala Influencia i El
Doctor Vinagre.

Els gegants i els nanos davant de
l’Ajuntament de Tarragona durant les
Festes de Santa Tecla de l’any 1935.
Foto Chinchilla, any 1935. Centre
d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu

→

17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Inflable casteller. Vine a saltar, a arribar a la part de dalt del castell i fer l’aleta.

18h, Camp de Mart. Espai Fòrum La
IMAGInada. Llibertat d’expressió. Taller
col·lectiu - Teatre de l’Oprimit, on es trenca la tradicional divisió entre els actors
i el públic. L’espectador passa a l’acció!

Divendres 14 d’agost
11h, Rambla Nova, entre el carrer Roger
de Llúria i el Balcó del Mediterrani, fins
a les 24 h. Els Sabors de Sant Magí, la
gran mostra gastronòmica de Sant Magí.
Les propostes més clàssiques i tradicionals, en format de tapa o plat. Sabors
d’arreu per gaudir-ne a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona

11h, Camp de Mart. Espai Fòrum La iMAGInada. Benestar físic, psíquic i emocional.
Tallers i activitats que ens ajudaran a enfocar i
calmar la ment, obrir i tonificar el cos, deixant
anar tensions i omplint-nos d’energia.
11.30h, plaça del Rei. Festa de l’aigua i
l’escuma per a la canalla. No t’ho pensis i vine a xalar amb el ball de l’aigua i
de l’escuma. Banyador, xancletes i moltes
ganes de gresca! | Organitza: Xiquets de Tgn
12.30h, Antiga Audiència i plaça del Pallol. Presentació del llibre So Nat de carrer i concert amb el repertori del llibre.
Organitza: El Tecler Gestió Cultural

17h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Taller d’elaboració de pa. A càrrec de Cingle
Vermell, associació per a la recuperació dels
oficis antics. Places limitades. Inscripció gratuïta al punt d’informació de La iMAGInada.

17h, carrer Sant Domènec. Carrer del
Rugbi. Des de les 17 h fins a les 21 h, vine
a conèixer de prop el rugbi. Saps què és
una touche (o toc) o una melé? Participa
de les activitats ludicoesportives que hem
organitzat per conèixer aquest esport.
Organitza: Club Rugby Tarragona
Col·labora: El Tercer Temps

17.30h, Camp de Mart. La IMAGInada.
Mercat d’artesania. Durant tota la tarda i
fins a la 1, un espai dedicat als artesans
on podreu trobar articles amb l’encant de
la singularitat i d’allò que és autèntic.
17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Jocs i tallers. Podràs jugar amb diferents jocs i fer la teva ciutat ideal amb
material reciclat. | Col·labora: AEiG Alverna
17.30h, Camp de Mart. ImaginARTE mercat d’art. Un aparador de la creació
artística i de nous talents. Exposició i
venda durant tota la tarda i fins a la 1.
17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Petits Enginyers. Acosta’t a la ciència i la tecnologia amb jocs de realitat
virtual, robòtica o impressió 3D.
Col·labora: Pequeños Ingenieros

17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Mascota. Creem la mascota de la
petita iMAGInada.

19h, plaça de la Font. Món Camp Tarragoní. Cançons d’ahir i de sempre.

18h, Camp de Mart. La iMAGInada. Graffiti All Around. Durant tota la tarda, diferents estructures repartides pel Camp
de Mart faran de suport per als grafits
d’artistes de Tarragona i voltants. Es
programaran sessions de pintura per al
públic. Més informació: laimaginada.cat

19h, Palau Municipal, Pati del Rei Jaume
I. Inauguració de l’exposició “La Festa
popular catalana. La catalanitat cívica”.
La mostra consta de cinc àmbits diferenciats. El primer recull una sèrie de consideracions generals que són universals,
vàlides per a qualsevol societat. I la resta
d’àmbits se centren en l’àrea cultural catalana i miren de detenir-se en els aspectes
més rellevants i significatius de la cultura
popular que permeten descriure la seva
evolució i explicar la festa tal com avui
l’entenem. | Organitzen: Departament de Cultu-

18h, Camp de Mart. La iMAGInada. Berenar popular.
18h, Camp de Mart. Espai Fòrum. La
iMAGInada. “Ginecologia natural. Alimentació conscient”. Tant dones com
homes podreu gaudir de xerrades i tallers que, des d’una visió naturista i holística, ens permetran explorar i conèixer
el nostre cos, així com d’estratègies per
mantenir una vida saludable.

Organitza: Món Camp Tarragoní

ra de la Generalitat de Catalunya, Institut Ramon
Muntaner i Ajuntament de Tarragona

18h, passeig de les Palmeres. Sant Magí
Holi Colours 2015. Festa dels colors.
Amb DJ Aaron Coello i Bollywood Dancers. Gratuït. | Organitza: Fun Party Group

Patrocinen: Estrella Damm i Aigua de Veri
Col·labora: El Informador de Tarragona

18.15h, Espai Turisme, c. Major, 37.
Inauguració de l’exposició “Pintures
castelleres. Força, equilibri, valor i
seny”. Una mostra dels apunts castellers
al natural de l’artista David del Hierro.
18.30h, plaça principal del centre comercial Parc Central. 6a Trobada de Magins
i Magines de Tarragona. Si et dius Magí
o Magina i ets de Tarragona, vine al berenar amb sorpresa que hem preparat.
Apunta-t’hi trucant al 977 228 797 o enviant un correu electrònic a
atencionalcliente@ccparccentral.com
Organitza: Subcomunitat de Propietaris C. C.
Parc Central

20h, Serveis Territorials de Cultura, c. Major,
14. Inauguració de l’exposició “La Moixiganga i els seus antecedents: 15 anys de
la recuperació de la Moixiganga de Tarragona”. | Organitza: Moixiganga de Tarragona
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20h, plaça Verdaguer. MagicPicaTapa i
II Concurs de Hot Dogs. Torna el concurs
de menjar hot dogs, en un espai on diferents entitats de la ciutat oferiran tapes
a preus populars per berenar o sopar
mentre gaudiu d’actuacions exclusives
en un ambient festiu. Més informació i
inscripcions: http://mpt.chargrossos.org

Col·laboren: Fundació SGAE, AiE, Rock & Classics, DAMM, AMBP i Sona9
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

24h, T-Space - Casino de Tarragona,
Rambla Vella 2. Festa Remember dels 80
i 90. Entrada lliure.
Organitza: Casino de Tarragona

Organitza: Chargrossos de Tarragona

20h, local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert de
canalla. Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
20.30h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Espectacle infantil. Tota la programació
actualitzada a www.laimaginada.cat.

20h, Espai Jove Kesse i espai urbà. El Manuscrit de la Brufaganya. Enigma nocturn.
La llegenda diu que sant Magí va habitar
durant trenta anys en una cavitat natural
al cingle sobre el qual trobem avui el seu
santuari, a la població de Sant Magí de la
Brufaganya. Què amaguen els manuscrits
recentment trobats dins la cova? Quins secrets ancestrals s’hi oculten i quina relació
tenen amb Tarragona? És imprescindible
haver fet la inscripció prèviament (gratuïta). Activitat a partir de 14 anys.
Més info i inscripcions: tarragonajove.org
Organitzen: Conselleria de Joventut i Auriga Serveis Culturals

20h, geladeria Llaollao, Rambla Nova, 16.
Presentació del gelat Llao-Magí. Enguany dedicat a la Colla Castellera de Sant
Pere i Sant Pau pel seu 25è aniversari. El
dia de Sant Magí s’ofereix gratuïtament als
qui s’acreditin com a Magins i Magines.
Organitzen: Llaollao i Mulassa de Tarragona

21h, Camp de Mart. La iMAGInada. Sopars del Món. 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.
Venda de tiquets a la barra. | Preu: 6 €
Col·labora: Cooperació Tarragona

21h, Camp de Mart. La iMAGInada. Sessió de teatre.
22h, local social dels Castellers de
Sant Pere i Sant Pau. Assaig especial. En acabar, canya i tapa per a
tots els participants.

Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

22h, Teatre Auditori del Camp de Mart.
Sócrates. L’incommensurable Josep
Maria Pou es posa a la pell d’una de les
grans figures del pensament, en una
obra amb dramatúrgia i direcció de Mario Gas que recrea els judicis als quals va
ser sotmès Sòcrates a partir dels escrits
del seu deixeble Plató. Venda d’entrades
a les taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h a
www.festivaldestiudetarragona.cat.
Preu: 25 €

22h, local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig
general obert de castells.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

22.30h, Tinglado 4, antiga Estació Marítima,
passeig Marítim. Assaig de portes obertes
+ pintxo blau. | Organitza: Xiquets del Serrallo
22.30h, Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Concert Tribut a Sabina, amb Jan Cruz y
Los Piratas Cojos. Consumició mínima
obligatòria. | Organitza: Pub Highland
22.30h, carrer de l’Enrajolat. La iMAGInada. Concert de Joan Colom Big Bang.
Aquesta petita banda de Cambrils explora sensacions i contrastos que poden
variar des de la mística fins a la bogeria.
23h, Antiga Tabacalera / Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, fins a les 4 h.
16è Festival de l’Associació de Músics de
Tarragona. Capsa Music Festival. El tradicional Festival de l’Associació de Músics
de Tarragona (aMt) es transforma en el
Capsa Music Festival. Una manera de donar
a conèixer el que en els darrers anys s’ha
convertit en l’espai de referència musical
de la ciutat: la Capsa de Música. Gratuït.
Consulteu horaris i grups a musicstgn.com.
Organitzen: Associació de Músics de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona

24h, passeig de les Palmeres. Sant Magí
Summer Party VII. Els millors èxits comercials que sonen a les ràdios de tot
el món, amb Xavi Huguet, Ricky RF i
Aaron Coello.
Organitza: Fun Party Group
Patrocinen: Estrella Damm, Monster Energy
Drink, Coca-Cola i Santa Teresa
Col·labora: El Informador de Tarragona

24h, Camp de Mart. La iMAGInada. Concert de Funkiwi’s. El jove grup valencià
presenta el seu nou disc, Nadie al volante, on ha trobat un so propi amb una
fusió coherent de funk, rock, hip-hop,
metall, reggae i electrònica.
24h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Festa temàtica Sant Souvenir, amb Jordi
Gilabert. D’una cova de la Brufaganya a
la cova del Trinquet Vell. De Sant Magí a
Sant Souvenir, un concurs i sessió musical dins i fora de la sala.
Organitza: Sala El Cau

2h, Camp de Mart. La iMAGInada. Concert de Baino di Lion & The Bubbling
Society. Manifest és el nom de l’últim
treball d’aquest singjay tarragoní,
ple d’energia positiva i crítica social.
L’acompanyaran la banda The Bubbling
Society i Limbo Hashisin.
3.15h, Camp de Mart. La iMAGInada. DJ
Setilla. Amb el mestissatge, el rock i l’ska
que més sonen del moment!

Dissabte 15 d’agost
8.30h, des de l’estàtua dels despullats.
4a Sortida en Vespa a Sant Magí de
la Brufaganya. Uns quants valerosos
tarragonins es van proposar fa tres anys
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

9h, Port Esportiu de Tarragona. Trofeu
Sant Magí. Aplec de pesca amb embarcació. | Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona
10.30h, plaça de la Font. Masterclass de
zumba i body combat. | Organitza: Fitness4Live
10.30h, plaça de la Font. Per Sant Magí
adopta un amic. Jornada d’informació i
adopció d’animals abandonats i vermut
solidari en benefici seu. Activitats i tallers infantils sobre tinença responsable
d’animals. | Preu: 2 €
Organitza: GAIA Tarragona

10.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Gimcana. Atreveix-te a passar totes
les proves més imaginàries del món.

ment del concurs. Categories: fins a 14
anys, a partir de 15 anys i equips de 2 a 4
persones. | Organitza: Club Maginet
11h, 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

11h, platja del Miracle, a la zona més propera a la punta del Miracle, fins a les 13 h.
VI Travessa d’Andròmines de Sant Magí.
Només es necessita construir alguna andròmina flotant que permeti endinsar-se al mar
i tenir ganes de passar-s’ho bé. Informació
i inscripcions: androminestarragona.com
travessa@androminestarragona.com
Organitzen: Associació d’Antics i Amics de l’Alverna

11h, Rambla Nova, entre el carrer Roger
de Llúria i el Balcó del Mediterrani, fins a
les 24 h. Els Sabors de Sant Magí, la gran
mostra gastronòmica de Sant Magí. Les
propostes més clàssiques i tradicionals,
en format de tapa o plat. Sabors d’arreu
per gaudir-ne a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona

10.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Inflable casteller. Salta i aprèn a fer
els passos castellers.
Col·labora: Colla Xiquets de Tarragona

11h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Mercat d’artesania. Un espai dedicat als
artesans on podreu trobar articles amb
l’encant de la singularitat i d’allò que
és autèntic.

11h, platja de l’Arrabassada. 56è 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 comença-

11h, Camp de Mart. La iMAGInada. Fira
d’entitats. Un espai dedicat a tots els
col·lectius, associacions, col·lectius, entitats, fundacions i cooperatives amb ganes
de donar a conèixer el seu projecte. També s’hi organitzaran activitats paral·leles.

11h, Camp de Mart. Petita iMAGInada.
Taller d’elaboració de formatge. A càrrec de Cingle Vermell, associació per a
la recuperació dels oficis antics. Places
limitades. Inscripció gratuïta al punt
d’informació de La iMAGInada.

17h, Camp de Mart. La iMAGInada. Fira
d’entitats. Un espai dedicat a tots els
col·lectius, associacions, col·lectius, entitats, fundacions i cooperatives amb ganes
de donar a conèixer el seu projecte. També s’hi organitzaran activitats paral·leles.

11h, Camp de Mart. ImaginARTE -mercat
d’art. Un aparador de la creació artística i
de nous talents.

17h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Taller d’elaboració de pa. A càrrec
de Cingle Vermell, associació per a la
recuperació dels oficis antics. Places
limitades. Inscripció gratuïta al punt
d’informació de La iMAGInada.

12h, platja Llarga. Regata de Sant Magí per
a les categories de patí sènior, patí júnior i
catamarà. | Organitza: Club de Vela Platja Llarga
12.30h, plaça dels Natzarens. Presentació
de la samarreta de la Baixada de l’Àliga.
Desvelarem el disseny de la samarreta que
convertirà la nit més teclera en una gran
marea groga tarragonina.

17h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Taller artístic de transferència sobre
fusta. Aprenentatge de la tècnica i la
creació artística. Places limitades. A partir de 16 anys. Inscripció gratuïta al punt
d’informació de La iMAGInada.

12.45h, plaça dels Natzarens. Festa rumbera de l’Àliga. La rumba catalana de
Rumbes Canya posarà el ritme.

17.30h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Mercat d’artesania. Durant tota la tarda
i fins a la 1, un espai dedicat als artesans
on podreu trobar articles amb l’encant de
la singularitat i d’allò que és autèntic.

13h, Camp de Mart. La iMAGInada. ElectroVermut. Més informació: laimaginada.cat

17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Iguals en la diferència. Taller a càrrec
de la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica.

Organitzen: Àliga de Tarragona i Ball de Diables
de Tarragona

Organitzen: Àliga de Tarragona i Ball de Diables
de Tarragona

14.30h, plaça dels Natzarens. Fideuada
popular. Després d’hores de festa, toca recuperar forces de la millor manera amb una
fideuada a ritme de rumbeta catalana. Venda de tiquets durant l’activitat. | Preu: 3 €
Organitzen: Àliga de Tarragona i Ball de Diables
de Tarragona

17h, carrer Sant Domènec. Carrer del
Rugbi. Des de les 17 h fins a les 21 h,
vine a conèixer de prop el rugbi. Saps
què és una touche (o toc) o una melé?
Participa de les activitats ludicoesportives que hem organitzat per conèixer
aquest esport.
Organitza: Club Rugby Tarragona
Col·labora: El Tercer Temps

Col·labora: Mestral Cocemfe Tarragona

17.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada.
Olora i escolta, t’hi atreveixes? Tallers sobre la discapacitat visual. | Col·labora: ONCE
17.30h, Camp de Mart. ImaginARTE mercat d’art. Un aparador de la creació
artística i de nous talents. Exposició i
venda durant tota la tarda i fins a la 1.
18h, Camp de Mart. La iMAGInada. Berenar popular.

18h, Rambla Nova, entre els carrers
Adrià i Roger de Llúria. Classe i exhibició
de ball country.

ost
5 d’ag
sabte1

Dis

Organitza: Grup de Ball Country Crazy Boots

18h, Camp de Mart. La iMAGInada. Graffiti All Around. Durant tota la tarda, diferents estructures repartides pel Camp
de Mart faran de suport per als grafits
d’artistes de Tarragona i voltants. Es
programaran sessions de pintura per al
públic. Més informació: laimaginada.cat

18.30h, parc de la Ciutat. Exhibició
d’agilitat canina. Podrem gaudir d’aquest
esport caní en què un guia dirigeix un gos
sobre una sèrie d’obstacles, els quals ha
d’esquivar de manera neta i de la manera
més exacta possible, competint contra rellotge. | Organitza: Club Agility Kronos

18h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Watermelon Pool 2015, #femquepassi?
Onze hores d’entreteniment aquàtic. Qui
es vol refrescar? Qui vol ser refrescat? Es
recomana dur roba de bany. Vols llançar a
la piscina els TTV (Tarragonins de Tota la
Vida) que integren l’star system tarragoní
2015? Descobreix qui són a través de
www.diaridetarragona.com
www.radiociutatdetarragona.cat
*i decideix qui es llançarà pel trampolí. Data

19.30h, carrer de l’Enrajolat. Concert de
Growing Culture - Reggae Sound System.
Gaudeix del millor ambient i de la cultura jamaicana a la Part Alta de Tarragona
amb l’associació Growing Culture.

límit de votacions online: 13 d’agost. Novetat
2015: el personatge més votat rebrà els diners
obtinguts de la venda de tiquets de La Sindriada
del dilluns 17 d’agost per destinar-los a l’entitat
de la ciutat sense ànim de lucre que vulgui.

Venda de tiquets: entradium.es
Preu de la partida: 1 €
Preu del tall de síndria: 1 €

Organitza: Viñolas El Feriante
Col·laboren: Indústria de la Goma, Mercamoda, Fashion Sandía i Òptica Fullana

Organitza: Bar Mala*Bar | Patrocina: San Miguel

→

22h, plaça de la Font. Dansa catalana amb
l’Esbart Dansaire Tarragona.
Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona

22h, Teatre Auditori del Camp de Mart.
Voces, de Sara Baras. Espectacle de
dansa flamenca que emana aroma de
Camarón, Paco de Lucía, Carmen Amaya i un llarg etcètera de grans balladors,
cantaores i músics.
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h
a www.festivaldestiudetarragona.cat
Preu: 32 €

20h, sala d’exposicions de CaixaForum,
c. Cristòfor Colom, 2. Visita comentada
a l’exposició “Temps del Romànic. Art,
vida i consciència”. En català. | Preu: 3 €
20.30h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Espectacle infantil.
21h, plaça dels Natzarens. Xaranga a
la fresca amb els Tocabemolls. Abans
d’arribar a la plaça dels Natzarens, la
música de xaranga posarà ritme a aquest
recorregut: pl. de la Font, baixada Misericòrdia, c. de la Nau, pl. del Rei, c. Santa
Anna, pl. del Fòrum, c. Merceria, pl. de
les Cols, c. Civaderia i pl. dels Natzarens.
| Frankfurt + beguda: 4 €
21h, Camp de Mart. La iMAGInada. Sopars del Món. Tindràs la possibilitat de
tastar menjars típics d’indrets llunyans
molt a prop de casa! El preu inclou beguda i postres. Venda de tiquets a la barra.
Preu: 6 € | Col·labora: Cooperació Tarragona

Festival de l’Associació de Músics de Tarragona (aMt) es transforma en el Capsa Music Festival. Una manera de donar a conèixer el que en els darrers anys s’ha convertit
en l’espai de referència musical de la ciutat:
la Capsa de Música. Gratuït. Consulteu horaris i grups a musicstgn.com.

Organitzen: Associació de Músics de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Fundació SGAE, AiE, Rock & Classics,
DAMM, AMBP i Sona9
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura

Organitza: CaixaForum

Organitza: Ball de Diables de Tarragona

Carla Pomerol.
Guanyadora Watermelon 2014

21h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Espectacle kBARair, de Trapetelando
Circo. Un bar on els malabars, la música, l’acroioga, el clown i les acrobàcies
aèries són els protagonistes.

23 h, carrer Sant Llorenç. V Parrillada Electrònica amb Superpandas Djs.
Aquesta proposta ja s’ha convertit en un
clàssic de Sant Magí. | Organitza: Museum Cafè

Col·laboren: Prosonic i Jano Special Events

22 h, Casa del Vermut, plaça del Rei.
Festa cubana amb el Son de la Loma. |
Organitza: Casa del Vermut

22 h, Camp de Mart. Inici de la cercavila
de La iMAGInada amb la xaranga La Capona. Podeu trobar el recorregut complet a www.laimaginada.cat.
23 h, Antiga Tabacalera / Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, fins a les 4 h. 16è
Festival de l’Associació de Músics de Tarragona. Capsa Music Festival. El tradicional

23 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. Festa
refrescant de Sant Magí, amb la millor música del moment. | Organitza: L’Escarabat Piloter SL
23.30 h, plaça del Fòrum. Versiones vergonzosas, amb Vergüenza Ajena. El grup
tarragoní farà un repàs de les millors
versions de la rumba que els va portar a
emprendre una carrera de vertigen, amb
la venda de mil còpies en només dos
mesos del disc Dibujando sueños. Un
actuació diferent. | Organitza: Ascom Fòrum
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23.55 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Festa de la Síndria. Vine a tastar el nostre
còctel refrescant amb síndria. Et convidem a un xopet ben fresc i a gaudir de la
millor música amb DJ Rayo.
Organitza: Pub Musical Highland

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Festa musical WaterMelon Pool amb
Cris&Petes Punxadiscos. La música més
divertida i desvergonyida per afrontar les
últimes cinc hores de la piscina més refrescant. | Organitza: Sala El Cau
24h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Concert d’Amaika. Aquesta formació de
mestissatge de Lleida presenta Pura vida,
el seu últim treball, amb un energètic directe dins la gira Falta amor tour 2015.
0.30h, T-Space - Casino Tarragona, Rambla Vella, 2. Concert de Zapping Trio. Música en directe d’aquest grup tarragoní
que interpreta versions dels temes més
mítics i els hits més clàssics del rock i
del pop dels anys 70 i 80. Entrada lliure.
Organitza: Casino de Tarragona

2h, Camp de Mart. La iMAGInada. Concert de Ruido Ilegal. Tarragonins amb
influències del rock, el punk i l’ska, presenten en directe el seu àlbum de debut,
Que se oiga tu voz, on es podrà veure
l’essència més pura de la banda.
3.15h, Camp de Mart. La iMAGInada. DJ
Nafentt, del Rebel Beat Club. On totes les
músiques són possibles, tot val per passars’ho bé. Tots els estils musicals que et puguis imaginar d’aquest i d’altres planetes.

Diumenge
16 d’agost
10h, 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

10h, Pont del Diable. II Tarracorientació.
T’agrada córrer? Creus que ets un geni
de l’orientació? Vols conèixer Tarragona?
No et perdis la segona cursa d’orientació
de Sant Magí. Més informació i inscripcions: www.clubmontsant.org
Organitza: Club Montsant Orientació

10.30h, Moll de Costa. Cursa Infantil
Aigua de Sant Magí. Cursa per als més
petits al llarg del Moll de Costa.
Organitza: Xiquets del Serrallo

11h, Camp de Mart. Espai Fòrum. La
iMAGInada. Interculturalitat. Música i
Danses del Món. Dedicarem l’últim dia
de l’Espai Fòrum a crear sinergies entre
les diferents músiques i danses del món.
Durant tot el dia comptarem amb músics
i dansaires que ens acostaran i transportaran a balls i ritmes d’arreu del món.
11h, Rambla Nova, entre el carrer Roger de
Llúria i el Balcó del Mediterrani, fins a les 24
h. Els Sabors de Sant Magí, la gran mostra
gastronòmica de Sant Magí. Les propostes
més clàssiques i tradicionals, en format de
tapa o plat. Sabors d’arreu per gaudir-ne a la
festa d’aquí. | Organitza: Federación de Casas y
Centros Regionales de Tarragona

11.30h, plaça dels Sedassos. Vermut Patxanguero. Arriba el vermut més patxanguero de la temporada, acompanyat pel
gran DJ Franki Nero. No t’ho pots perdre!
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Alverna

10.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada.
Demostració de diferents jocs de taula.
Vine a jugar a Krosmaster Arena, Catan, Carcassonne, Magic… | Col·labora: Joc-Kai Hobby

12h, plaça de la Font. Musclada solidària.
Pots menjar els millors musclos de la
costa, i a més ho faràs per una bona
causa. | Organitza: Associació Síndrome de Down

10.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada.
Jocs i tallers per conèixer el món. Fes la
volta al món i descobreix les altres cultures.

12h, plaça de Dames i Vells. Vermut popular, presentació de samarreta, Foto-cul
i Primer Concurs de Dama i Vell. Vermut
i fideuada popular amb música amb
DJ, presentació de samarreta (edició
limitada), Foto-cul (veniu nets) i primer
concurs (i potser últim) de disfresses i
versots de parella de Dama i Vell. Bases i
inscripcions a www.damesivells.cat.

10.30h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Jocs i tallers sahrauís. Explicació de
la situació als campaments de refugiats
sahrauís i activitats variades.
Col·labora: Una Finestra al Món

11h, Camp de Mart. La iMAGInada. Mercat d’artesania. Un espai dedicat als artesans on podreu trobar articles amb l’encant
de la singularitat i d’allò que és autèntic.
11h, Camp de Mart. ImaginARTE - mercat d’art. Un aparador de la creació artística i de nous talents.

Organitza: Dames i Vells
Patrocinen: Coca-Cola i Servei d’Hoteleria Jofre

12h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Contacontes: Misteris del bagul camerunès.
De mica en mica anirem descobrint els
instruments i materials camerunesos que
hi ha dintre. | Col·laboren: Agermanament Sense
Fronteres i Cooperació Tarragona

12h, platja Llarga. Regata de Sant Magí
per a les categories de patí sènior, patí
júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga

13h, plaça del Fòrum. Tarragona balla
zumba. Masterclass de zumba amb Gym
Express. | Organitza: Ascom Fòrum
13h, Camp de Mart. La iMAGInada. Vermut popular. Programació completa a
www.laimaginada.cat.
17h, Camp de Mart. Petita iMAGInada. Taller d’elaboració de pa. A càrrec
de Cingle Vermell, associació per a la
recuperació dels oficis antics. Places
limitades. Inscripció gratuïta al punt
d’informació de La iMAGInada.
17h, carrer Sant Domènec. Carrer del
Rugbi. Des de les 17 h fins a les 21 h, vine
a conèixer de prop el rugbi. Saps què és
una touche (o toc) o una melé? Participa
de les activitats ludicoesportives que hem
organitzat per conèixer aquest esport.
Organitza: Club Rugby Tarragona
Col·labora: El Tercer Temps

Diu

17.30h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Mercat d’artesania. Durant tota la tarda
i fins a la 1, un espai dedicat als artesans
on podreu trobar articles amb l’encant de
la singularitat i d’allò que és autèntic.
17.30h, Camp de Mart. ImaginARTE mercat d’art. Un aparador de la creació
artística i de nous talents. Exposició i
venda durant tota la tarda i fins a la 1.
18 h, Camp de Mart. La iMAGInada. Graffiti All Around. Durant tota la tarda, diferents estructures repartides pel Camp
de Mart faran de suport per als grafits
d’artistes de Tarragona i voltants. Es
programaran sessions de pintura per al
públic. | Més informació: laimaginada.cat
18h, Camp de Mart. La iMAGInada. Berenar popular.
18.30h, Centre Tarraconense El Seminari, c. Sant Pau, 4. Xerrada: “De la reunificació imposada a les manilles”, a càrrec
de Jordi Andreu i Jordi Suriñach. Farem
un passeig per la història de la colla Castellers Xiquets de Tarragona: des de la
reunificació imposada fins a l’actualitat,
les manilles. Es tracta d’un dels actes
que s’han preparat en el marc dels dos
aniversaris que enguany celebren els Xiquets. | Organitza: Xiquets de Tarragona
19h, plaça de la Font. Presentació de la
restauració dels Gegants Moros. Avui
descobrirem el nou aspecte dels Gegants
Moros de la ciutat, després d’un minuciós
procés de restauració dirigit i coordinat
per l’escultora Àngels Cantos i en el qual
també han participat Antonio Gómez en
el disseny de la joieria i Josep Maria Ca-

sas en el del vestuari. Amb motiu del 30è
aniversari d’aquestes peces, el prestigiós
músic tradicional Carles Belda ha compost una rumba ben genuïna que porta
per títol La rumbeta dels Gegants Moros
de Tarragona, la percussió de la qual ha
anat a càrrec de Pere Olivé. No us perdeu
aquesta presentació perquè, a banda de
poder escoltar en primícia aquesta peça,
interpretada pels grallers de l’AMTP El
Tecler, podreu descobrir les novetats en
la indumentària i l’aspecte dels gegants.
Tot plegat, amanit amb l’espectacle que la
companyia Genovesa de Narratives Teatrals ha dissenyat per a l’ocasió.

→

Gegants moros de la ciutat davant
l’Ajuntament de Tarragona, a la plaça de
la Font, a inicis del segle XX.
Foto d’autor desconegut. Centre
d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu
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19.30h, des del Portal del Roser. 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 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, c. Salines, c. Sant Domènec, pl. de la Font, c. Portalet,
baixada Misericòrdia, c. Major, c. Abat, pl. de
Dames i Vells, carreró de Sant Magí, pl. de les
Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias, c. de les Co-

ques, Portal del Carro, pl. de la Pagesia, c. de
Sant Llorenç, pl. Del Fòrum. Cloenda a la plaça
de Dames i Vells. | Organitza: ACTAC

19.30h, parc de l’Amfiteatre, planta –1.
Concert de Legcaster. Música en directe
del grup barceloní amb repertori dels
anys 50, rock&roll i rockabilly.
Organitza: Les Granotes Terrassa

20h, sala d’exposicions de CaixaForum,
c. Cristòfor Colom, 2. Visita comentada
a l’exposició “Temps del Romànic. Art,
vida i consciència”. En castellà.
Preu: 3 € | Organitza: CaixaForum
20h, Camp de Mart. La iMAGInada. 3a
Folkejada. Per tercer any, i aquest cop de
vespre, amics, músics, grups i balladors
podreu escoltar, tocar, ballar i gaudir de
músiques i danses tradicionals.
20.30h, Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Concert de Joel Reyes Cover Man. Cantant i compositor de grups com Baked
Beans i Malacabeza, Reyes es transforma en Cover Man per atacar un repertori amb clàssics del pop i del rock dels
últims quaranta anys. Un repertori amè
i arriscat que promet delectar un públic
variat. | Organitza: Pub Highland
21h, plaça de les Cols. Assaig de gamma
extra. Amb la mirada i la ment posada en la
diada castellera de Sant Magí, la colla Castellers Xiquets de Tarragona faran el seu ja
tradicional assaig de gamma extra a la plaça
més castellera de la ciutat, on precisament
els matalassers van assolir la màxima categoria castellera. | Organitza: Xiquets de Tarragona
21h, Camp de Mart. La iMAGInada. Sopars del Món. Tindràs la possibilitat de
tastar menjars típics d’indrets llunyans
molt a prop de casa! El preu inclou beguda i postres. Venda de tiquets a la barra.
Preu: 6 € | Col·labora: Cooperació Tarragona

22h, Teatre Auditori del Camp de Mart.
Symphonic Rhapsody of Queen. Els èxits
més importants de la mítica banda anglesa
seran interpretats per la One World Symphonic Orchestra, juntament amb la Rock
Band, per donar forma a un repertori èpic i
ple d’èxits. Venda d’entrades a les taquilles
del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i
les 24 h a festivaldestiudetarragona.cat
Preu: de 31 a 48 €
22h, carrer de l’Enrajolat. La iMAGInada. Dansa lindy hop a la plaça. Aquest
ball, que té els orígens als anys 20, és
una mostra explosiva de moviment que
s’apropa més a volar que a ballar.
Col·labora: Associació TGNswing

22.30h, 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 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. | Organitza: Esbart Santa Tecla
23h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Doble concert amb els grups reusencs
Efecto Vacío (rock) i Terra Ferma (ska).
Venda de tiquets: www.entradium.es
Preu: 3 € | Organitza: Sala El Cau
24h, Camp de Mart. La iMAGInada.
Espectacle kBARair, de Trapetelando
Circo. Un bar on els malabars, la música, l’acroioga, el clown i les acrobàcies
aèries són els protagonistes.
0.45h, Camp de Mart. Concert de Roba
Estesa. Grup de sis noies del Camp de
Tarragona que fusiona el folk, la rumba,
la cançó d’autora i les tradicionals.

Dilluns 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.
11h, Rambla Nova, entre el carrer Roger
de Llúria i el Balcó del Mediterrani, fins a
les 24 h. Els Sabors de Sant Magí, la gran
mostra gastronòmica de Sant Magí. Les
propostes més clàssiques i tradicionals,
en format de tapa o plat. Sabors d’arreu
per gaudir-ne a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona

12h, carrer Santa Anna, plaça del Rei.
Vermut Temàtic. A ritme de bona música, arriba una nova versió del vermut: el
Vermut Temàtic dels Xiquets.
Organitza: Xiquets de Tarragona

17h, carrer Sant Domènec. Carrer del
Rugbi. Des de les 17 h fins a les 21 h, vine
a conèixer de prop el rugbi. Saps què és
una touche (o toc) o una melé? Participa
de les activitats ludicoesportives que hem
organitzat per conèixer aquest esport. |
Organitza: Club Rugby Tarragona
Col·labora: El Tercer Temps

18h plaça de les Cols. Presentació de les
figuretes de les Festes 2015. Amb motiu
del 30 aniversari de l’Àliga i per demanda
popular, presentem la figura de l’Aliga de
goma. Una peça que permetrà a la jove cantera de la festa major ampliar la col·lecció
iniciada amb els Negritos i la Mulassa. | Orga-

nitza Àliga de Tarragona i Ball de Diables de Tarragona

18.15h, plaça de les Cols. Ruixadeta
de Sant Magí, enguany amb escuma!
Per celebrar la presentació de l’Àliga de
goma, i per demostrar que aquesta es pot
mullar, convidem als nens i nenes de la
ciutat a gaudir d’aquesta festa de l’aigua
i l’escuma, amenitzada per la Txaranga
Tocabemolls. | Organitza Àliga de Tarragona i
Ball de Diables de Tarragona
Col·labora Indústria de la goma

18.30h, vestíbul del Teatre Tarragona.
Presentació del Puzle de les festes núm.
10, enguany dedicat als Nanos Vells.
L’esperat Puzle de les festes fa la seva
aparició en públic. Un cop acabada la
presentació, la Rat Cebrian farà una lectura de contes.
Organitza: Grallers Els Quatre Garrofers
Col·laboren: Repsol, Òptica Universitària i IMET

19h, plaça del Rei. Bisbes, senyors o
menestrals? Petites històries de la Tarragona medieval. Endinsa’t en un món
de catedrals, reviu el poder dels senyors
comtals i passeja per la ciutat gremial
d’època gòtica. Entrades de 5 a 8 €.
Grups limitats. Més informació i reserves: iber.cultural@gmail.com
Organitza: Iber Cultural

20h, plaça de la Font. XXVI 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

20h, local social dels Castellers de Sant
Pere i Sant Pau. Assaig especial.
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

22.25h, plaça de les Cols. La Sindriada.
Inici del repartiment del fruit més festiu,
mediterrani i tarragoní. Tothom a menjar
síndria! Els beneficis d’aquest acte es destinaran a l’entitat sense ànim de lucre de la
ciutat que esculli el guanyador de la WaterMelon Pool. Preu del tall de síndria: 1 €
Venda de tiquets: www.entradium.es

22.30h, plaça de les Cols. Revetlla de
la Sindriada. El concert de la Sindriada
amb La Banda del Panda, grup de festafusió de Vallcarca que presentarà el seu
nou disc, Viu, un treball que es desmarca
lleugerament de la rumba i s’apropa a
sonoritats de reggae i cúmbia.
Organitza: Viñolas El Feriante
Patrocina: Sandía Fashion

24h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Sessió musical amb Dijeila. Dijeila neix
el 2001 a les entranyes del Glüh Bar de
Barcelona. Especialitzada en rumba, nou
flamenc i mestissatge, les sessions de
Dijeila, establerta a Tarragona des de fa
una dècada, contenen també components de ska, reggae i ritmes llatins.

Dimarts
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.
11h, Portal del Roser. Passejada literària. Com veien Tarraco els autors
clàssics? I les persones que hi feien

estada? I del Portal del Carro, què ens
n’han deixat escrit? Entrades de 5 a 8 €.
Grups limitats. Més informació i reserves:
iber.cultural@gmail.com
Organitza: Iber Cultural

11 h, Rambla Nova, entre el carrer Roger
de Llúria i el Balcó del Mediterrani, fins a
les 24 h. Els Sabors de Sant Magí, la gran
mostra gastronòmica de Sant Magí. Les
propostes més clàssiques i tradicionals,
en format de tapa o plat. Sabors d’arreu
per gaudir-ne a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona

17 h, carrer Sant Domènec. Carrer del
Rugbi. Des de les 17 h fins a les 21 h,
vine a conèixer de prop el rugbi. Saps
què és una touche (o toc) o una melé?
Participa de les activitats ludicoesportives que hem organitzat per conèixer
aquest esport.
Organitza: Club Rugby Tarragona
Col·labora: El Tercer Temps

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 amb els carros enramats.
19 h, plaça dels Natzarens. Concert de
Rumbes Canya. | Organitza: Rumbes Canya
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.
19.15h, 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 Timba-

t
d’agos
arts 18

Dim

les, 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, baixada de la Pescateria, c. de 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.

21h, plaça dels Carros. Puja aquí dalt i
balla. Primera Pujada Festiva a Sant
Magí. Concentració a la plaça dels Carros,
des d’on sortirà la marxa acompanyada de
xarangues, grallers i grups de música fins
a arribar al Portal del Carro. L’Associació
d’Amics de Sant Magí obrirà la capella perquè els participants puguin saludar el patró.
Es ballarà la sardana de Sant Magí i tot seguit s’oferirà als participants una degustació
de fideuada. | Organitza: Agrupació Sardanista

20.30h, 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.

Dimecres
19 d’agost.
Diada de
Sant Magí
5h, 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.

22h, Restaurant Palau del Baró, c. Santa
Anna, 3. Sopar musical amb Stromboli
Jazz Duet. | Organitza: Restaurant Palau del Baró

Organitza: T-Space - Casino de Tarragona

20h, 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.

Construcciones y Contratas, Bombers de la Generalitat de Catalunya i Portants de l’Aigua de Sant Magí.

Col·labora: Fleca Flaqué

23h, T-Space - Casino de Tarragona,
Rambla Vella, 2. Classe de salsa. Passa
una bona estona i perfecciona els teus
moviments amb el carismàtic professor
de ball Sixto Duque. Entrada lliure.

19.30h, 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.

amb els tradicionals efectes aquàtics
ruixadors del Carro, la Síndria, la Petxina
Pelegrina i el Càntir! | Col·laboren: Fomento de

23.30h, plaça de la Font. Revetlla amb
les orquestres Girasol i Mitjanit. La nit
més ballable de Sant Magí, a la plaça ineludible en ocasions com aquesta.

23h, plaça de l’Esperidió. Concert amb
punxadiscos. Som força: vine a celebrar
la vigília amb la música dels millors
punxadiscos de Tarragona i del Camp,
que amenitzaran la festa amb música
dels Països Catalans i del món per passar un bon Sant Magí.

7h, 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.
10h, Museu Arqueològic de Tarragona.
Jornada de portes obertes. | Organitza: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

10h, 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

Organitza: Casal Popular Sageta de Foc

23.30h, Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Festa Tropical. La millor festa de l’estiu,
amb molts regals i sorpreses.
Organitza: Pub Highland

23.30h, Sala de Festes 24, c. Major, 24.
Festa Remember 80-90 amb DJ Cid. Entrada gratuïta. | Organitza: Sala de Festes 24
23.30h, plaça del Rei. La Revetlla Remullada amb la Companyia d’Espectacles
Pa Sucat i DJ Remullat, una magnífica combinació d’aigua i bona música.
Tothom a gaudir de la nit més fresca

24h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Sessió musical amb Juan Queija Loop Club,
i dins les escales dos ambients musicals
diferents.

11h, Rambla Nova, entre el carrer Roger
de Llúria i el Balcó del Mediterrani, fins a
les 24 h. Els Sabors de Sant Magí, la gran
mostra gastronòmica de Sant Magí. Les
propostes més clàssiques i tradicionals, en
format de tapa o plat. Sabors d’arreu per
gaudir-ne a la festa d’aquí. | Organitza: Fede-

ración de Casas y Centros Regionales de Tarragona

→
Autora: M. Neus Baena
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11h, església del Portal del Carro. Missa
cantada.
11.30h, plaça 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, agrairíem la col·laboració del públic
perquè els castellers puguin accedir a plaça.
12h, 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.

Autora: Paula Arbeloa

→

12h, ermita de Sant Magí, Portal del Carro.
Ofrena floral a Sant Magí i cant dels goigs.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de Tarragona

19.30h, 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, l’Ensenyança, c. Sant Pau, pla de Palau, c. Claustre, c. Escrivanies Velles, pla de la
Seu, c. Pare Iglésias, c. Merceria, c. Major, c. de
la Nau, Pilat, pl. del Rei, c. Portella, c. Granada,
pl. Sant Antoni, c. Descalços, pl. de la Pagesia i
c. Arc de Sant Llorenç.

13h, Restaurant Cal Peter, c. Cós del Bou,
8. Vermut tradicional amb Stromboli Jazz
Band. Vermut a ritme de jazz per quart any
consecutiu. | Organitza: Restaurant Cal Peter

21h, Rambla Nova, davant del Monument a
la Sardana. Tradicional ballada de sardanes de Sant Magí, amb la Cobla Reus Jove.

17h, carrer Sant Domènec. Carrer del
Rugbi. Des de les 17 h fins a les 21 h, vine
a conèixer de prop el rugbi. Saps què és
una touche (o toc) o una melé? Participa
de les activitats ludicoesportives que hem
organitzat per conèixer aquest esport.

21h, 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 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 el sant hagi entrat, des de la plaça de
la Pagesia, pujada dels pilars caminant de
les colles castelleres per ordre d’antiguitat.

Organitza: Club Rugby Tarragona
Col·labora: El Tercer Temps

19h, 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: baixada Misericòrdia, c. Major, pl. de
les Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias, c. de les
Coques, c. Sant Pau i pla de Palau.
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Dijous
20 d’agost
20h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Tertúlia castellera de Sant Magí. L’equip del
CdeCastells analitza en format de tertúlia
la diada castellera de Sant Magí.
Més informació: www.cdecastells.cat
Organitzen: Sala El Cau i CdeCastells

1h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa
temàtica Part Alta - Feriante & Pictures.
L’objectiu bàsic és passar-ho bé, amb
l’obsessió de fer ballar la gent, tot introduint mecàniques de joc i atraccions de
fira. | Organitza: Sala El Cau

Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa

21.15h, des del Portal del Carro fins a
la plaça de la Font. Tornada del Seguici
de Sant Magí.
21.30h, aproximadament, plaça de la
Font. Tanda de lluïment del Seguici de
Sant Magí, que clourà aquest Sant Magí
2015.

Dissabte
22 d’agost
El dissabte 22 d’agost al carrer Cós del
Bou, plaça de l’Esperidió i baixada de la
Pescateria, tindrà lloc la 4a Festa Gitana
de Tarragona. Durant tota la jornada es
desenvoluparan els actes següents:
9h esmorzar de germanor.
10.30h campionat de botifarra. Inscripcions al local social de l’Associació
Cultural Gitana de Tarragona.
13.30h
vermut popular amb
l’acompanyament musical dels Rumba.
18h gimcana infantil. Curses de
sacs, el joc del mocador, la corda...
20h concurs de karaoke.
22h sopar popular acompanyat dels
Compás de Rumba.
23h festa de la Rumba Catalana.

Organitza: Associació Gitana de Tarragona

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.

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, pl. del Rei, 5. “Deltebre I. La història
d’un naufragi. Un episodi del setge i de
l’ocupació de Tarragona (1811-1813)”.
Feiners, de 9.30 a 20.30 h; festius, de 10
a 14 h. Fins al 4 d’octubre.
Autoritat Portuària. Tinglado 2 del Moll
de Costa. “Transmissions. 8 projectes artístics en context al Camp 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. Dilluns tancat. Fins al 23 d’agost.
Organitzen: Associació Cultural Künstainer
i El Teler de Llum

Serveis Territorials de Cultura, c. Major,
14. “La Moixiganga i els seus antecedents: 15 anys de la recuperació de la
Moixiganga de Tarragona”. De dilluns a
dijous, de 8 a 18 h; divendres, de 8 a 15
h; dissabte, diumenge i festius, tancat.
Museum Cafè, c. Sant Llorenç, 5. “Un
passeig per Tarragona”. Pintures de les
colles castelleres de Tarragona, de Ventura Manchó. De dilluns a dissabte, a
partir de les 20 h.

Les exposicions
Casa de la Festa, Via Augusta, 4. “150
anys de Nanos Vells”. Dijous i divendres
de 10 a 13 h; dissabte d’11 a 14 h i de
17 a 20 h; diumenge d’11 a 14 h. Del 13
d’agost al 24 de setembre.
Palau Municipal, Pati del Rei Jaume I. “La
festa popular, la catalanitat cívica”. De
dilluns a dissabte, de 10 a 20 h; diumenge, de 10 a 14 h. De l’14 al 24 d’agost.
Espai Turisme, c. Major, 37. “Pintures
castelleres. Força, equilibri, valor i
seny”. De dilluns a divendres, de 10 a 14
h i de 15 a 17 h; dissabte, de 10 a 14 h i
de 15 a 19 h; diumenge, de 10 a 14 h. Del
14 d’agost a l’11 de setembre.

Activitats
Divendres d’agost
22 h, Museu del Port i barri del Serrallo.
Visita guiada Del Museu al Serrallo. Visita guiada al Serrallo, el barri pesquer de
Tarragona, i viatge amb golondrina. Cada
divendres d’agost, dins la programació
de Les Nits del Museu del Port. Activitat
gratuïta, amb reserva prèvia. Aforament
limitat. Punt de trobada: recepció del
Museu del Port. Durada: 90 minuts. Idioma: català.

notes

→

Els guarniments
de Sant Magí

Més
informació

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.

Trobareu el programa de Sant Magí a
www.cultura.tarragona.cat
Seguiu el dia a dia de les festes a
@TGNcultura.

Organitza: Chartreuse Diffusion

Etiqueta oficial: #SantMagí2015
Ràdio Ciutat de Tarragona rctgn.cat, la ràdio
per Internet, realitzarà
una programació especial amb motiu de les
festes de Sant Magí.
Destaca la gran quantitat de continguts que es
faran en llengua anglesa adreçats als molts
visitants que participen
de la nostra festa de
Sant Magí.

Sant Magí
al teu mòbil
Per seguir tots els
actes de Sant Magí,
l’Ajuntament de Tarragona posa a la teva disposició de manera gratuïta
l’app Agenda Cultural
de Tarragona, una eina
de referència per conèixer l’última hora de les
festes i amb la qual podràs marcar-te els actes
preferits al teu calendari,
cercar-los i compartirlos a les xarxes.

TRANSPORT PÚBLIC SANT MAGÍ 2015
Consulteu-ne els horaris a
www.emtanemambtu.cat

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).

Disseny gràfic Cristina Pastrana
cristinapastrana.com
D.L. T-812-2015

Amb el suport de

Col·laboren

