10 D’AGOST DIMARTS
20 h, església de Sant Llorenç
Missa de Sant Llorenç. Ofici solemne en
honor de sant Llorenç, copatró dels bracers
des de l’any 1405, a càrrec de mossèn
Xavier Reñé Balcells, consiliari del Gremi.
L’acte serà acompanyat pels cants litúrgics
per Sílvia Virgili. Tot seguit, benedicció i
repartiment
d’alfàbrega
entre
els
assistents.
Aforament limitat d’acord amb les mesures
vigents.
Organitza: Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant
Isidre

12 D’AGOST DIJOUS
19 h, jardins del Camp de Mart
13a edició de La iMAGInada.
Sigueu benvingudes a “La iMAGInada -

AC
TES
PRE
VIS

edició. Durant aquests quatre dies podreu
experimentar una varietat de sensacions
amb els actes programats per a tots els
públics als jardins i al Teatre Auditori del
Camp de Mart de Tarragona. Aquest
projecte autogestionat és possible gràcies giTanos-giTanes
el projecte!
19.30 h, Espai Turisme, c. Major, 37
Inauguració de l’exposició fotogràfica
“giTanos-giTanes”, del periodista i fotògraf
Josep Maria San Saturnino, Sansa. La
mostra pretén visualitzar detalls dels
imatges reflecteixen moments rellevants
pètals al riu Francolí o al mar Mediterrani el
8 d’abril, Dia Internacional del Poble

del mocador, que consolida el seu model
Gitana que se celebra el mes d’agost al
carrer del Cós del Bou.
20 i 22.30 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart
La iMAGInada. Espectacle inaugural,
. Es tracta d’una
trobada de monstres que, farts de fer por o
no, volen mostrar-se al món tal com són.
Monstres de tots colors, gegants,
superforts, altres de petitons, monstres
Provaran de fer amics, tant com puguin. Ho
aconseguiran? Entrada lliure amb invitació
Aforament limitat

13 D’AGOST DIVENDRES
Concurs fotogràfic dels Xiquets de Tarragona. L’aigua ha estat sempre un canalitzador de les Festes de Sant Magí de Tarragona. Per realçar aquest element essencial de
Monstres manera festiva però també reivindicativa,
del 13 al 20 d’agost els Xiquets de Tarragona
proposen un concurs fotogràfic a través
d’Instagram amb l’etiqueta #SantMagíXiquets.
Les bases es faran públiques a través de les
mateixes xarxes socials de l’entitat.
Organitza: Xiquets de Tarragona

11 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tallers. El moviment
és vida: fem esport amb el nostre cos i
l’entorn
(@nuriacasut) ens recordarà els beneficis
físics i psicològics de tenir una vida activa.
L’activitat consta d’una petita introducció
teòrica i un taller pràctic. Es recomana dur
calçat i roba còmoda, aigua per hidratar-se
Entrada lliure amb invitació prèvia a
www.laimaginada.cat. Aforament limitat.

11 h, jardins del Camp de Mart
Petita iMAGInada. Taller d’estampació
tècnica de l’estampació tot utilitzant els
de poder estampar tot el que se’ns
acudeixi, des d’una flor fins a una pastanaga, per exemple.

12 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tallers. Benestar
emocional i corporal. Portar l’atenció al cos
i prendre consciència de les nostres
sensacions físiques ens dona una
informació valuosa sobre les nostres
emocions i necessitats reals. En aquest
taller aprendrem pautes per actuar de
manera coherent i saludable amb nosaltres
Arecchi, especialitzada en teràpia Gestalt i
teràpia corporal integrativa.
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

13 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tallers. Viatge sonoramb gong. Vine a gaudir d’un espai medita
tiu de so amb diferents instruments sagrats
com el gong, el bol o el tambor oceànic. Es
estirar-se i obrir-se a l’efecte reparador del
so. A càrrec de Sió Santaulària de IOSOC,
Centre de Salut Emocional.
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

17.30 h, jardins del Camp de Mart
.
La
iMAGInada.
Escenari
Cabaret.
Alimentació conscient i gestió de l’ansietat

donaran eines i estratègies pràctiques per
menjar. A càrrec de Sonia González,
especialista en nutrició clínica i esportiva,

Sopars del món

psiconeuroendocrinoimmunologia clínica,
tecnòloga dels aliments.
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

19 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Escenari Cabaret. Taller Tap
Dance & Body Percussion, a càrrec d’Anna
Llombart Anton. L’objectiu del treball amb
capacitat de crear i expressar el ritme,establint el propi cos com a instrument
bàsic i principal de percussió. Preparem el
més natural i orgànica possible.

Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

19.30 h, vestíbul de l’Antiga Audiència, pl.
del Pallol, 3
Inauguració de l’exposició “Sant Magí dels
Xiquets de Tarragona a través de les
imatges”. Enguany se celebra el Sant Magí
número cinquanta dels Xiquets de Tarrago
na. Acompanya’ns en aquest viatge des del
197 1 a través de cinquanta fotografies que
Les Cícliques

Organitza: Xiquets de Tarragona

20 h, jardins del Camp de Mart

.

Una bona manera de conèixer noves
tastar menjars típics d’indrets llunyans
molt a prop de casa.
Preu: 7 € (inclou beguda —aigua o vi— i postres).

20 h, Teatre Auditori del Camp de Mart
La iMAGInada. Vespre de dansa amb Les
.
Cícliques & Nikhita Winkler Les Cícliques
imposada pel sistema patriarcal que ens
vexa, ens humilia i ens silencia. Com fer
front a aquesta càrrega que fa tant de

temps que ens ofega? Nikhita Winkler
presenta Naked, una obra que tracta del
buit.
Entrada lliure amb invitació prèvia a
Aforament limitat.

21.30 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Escenari Cabaret. La
companyia La Rateta presenta l’espectacle
Confiparty. Núria Clotet té un alter ego, La
i amb cançons pròpies acompanyades de
monòlegs. Així, ens explica, en aquest
espectacle en solitari, com s’apropa als
quaranta anys amb alegria, sent mare,
durant el confinament es posiciona com a
artista
escènica
amb
positivisme,
creixement personal, humor i tendresa. La
Rateta ha decidit manar en les decisions
genera. Com ho gestiona? Benvinguts a
Confiparty!
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

23 h, Teatre Auditori del Camp de Mart
Monfort, tres dones músiques i composi
tores de Catalunya, les Balears i el País
Valencià. Les seves cançons beuen del
present i dels cants ancestrals dels seus
guitarra a les mans. A trenc d’alba és el seu
primer treball discogràfic, un aplec de
cap a les arrels. Una proposta lluminosa i
trencadora que respira amb alens
femenins.
Entrada lliure amb invitació prèvia a
Aforament limitat.

14 D’AGOST DISSABTE
8 h, des del portal del Roser

.
Els Xiquets de Tarragona estrenen nou
amb tradició a Tarragona, t’oferim l’opció
de participar en aquesta sortida en bicicleta de carretera des de Tarragona fins a Sant
diferents nivells segons els inscrits. Inscripcions a les xarxes socials dels Xiquets de
Tarragona.
Organitza: Xiquets de Tarragona

11 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tallers. Astrologia i
Dansa. En aquesta activitat farem un
zodiacal a través del moviment. Un viatge
(@mujer_autentica8) ens acompanyarà en
el camí de recerca d’aquelles expressions
que ens resulten més còmodes, així com
les que ens suposen un repte vital ple
d’aprenentatge.

Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

11 h, jardins del Camp de Mart

.

Les flors i els pol·linitzadors: abelles. Amb

els ecosistemes, mentre creem unes
“bombes” amb fang, terra, argiles…
Mitjançant el taller farem una aproximació
remeieres i aromàtiques, quines són i per
què les necessitem conservar i quins són
els beneficis que ens aporten.

. Vols
descobrir una sèrie d’indrets amb temàtica
maginiana? Vine a descobrir-los amb Jordi
Bertran, gestor cultural. Activitat només
limitades). Inscripcions: reservessantmagitgn@gmail.com.
Organitza: Portants de l’Aigua de Sant Magí

11 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Visita didàctica: Tarragona romana.
l’emperador Adrià al segle II amb una visita
guiada a peu pels principals monuments
que són Patrimoni Mundial.
Activitat només accessible amb reserva prèvia
657 - itinere@turismedetarragona.com. Preu:
adults, 9,50 €; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 5 €.
Organitza: Itinere

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

11.30 h, mercats municipals Central i de
Torreforta i fins a les 13.30 h
La Sindriada més solidària
campanya #AlimentsAmbCor. Comprant
els talls de síndria t’enduràs un tall de fruita
fresca i un obsequi. Amb els diners recap-

tats ajudarem a comprar producte fresc als
mercats de Tarragona per a les famílies
Organitza: Mercats de Tarragona
Tarragona
Patrocinen: BASF i Nunhems

12.30 h, jardins del Camp de Mart. La
iMAGInada. Escenari Cabaret
. La
Bababoom comença un viatge per
descobrir llocs nous, durant el qual farà
noves amigues que també l’acompanyaran.
erem llengües noves i construirem un petit
món màgic i especial. El nostre petit món,
riu!

Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

IV Marxa de l’Aigua de Sant Magí
La Sindriada més solidària

, edició

competitiva, amb un recorregut que
començarà a Rodonyà i que després de 32
km arribarà al parc fluvial del Francolí.
adaptat als protocols sanitaris vigents.
Inscripcions: www.rockthesport.com/es/evento/
Organitza: C. E. Alliberadrenalina.

17.30 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tallers. Taller de.
cançó protesta a càrrec d’Orcárboles
Oscárboles, El Cantautónomo, és un
original cantautor amb grans lletres. En
fer cançons amb ritme, riure i crítica. De 12
a 35 anys.

Visita guiada:
campanar

Fernández de Heredia, ambaixador a Roma,
Un home que ho va ser gairebé tot, que va
viure el Renaixement a Itàlia i va tornar a
una Tarragona encara molt medieval. Tot i
Catedral, autèntics tresors que us
descobrirem en aquesta visita guiada que
nosaltres
i
apassionant!

gaudiu

d’una

història

Informació i reserva prèvia:
reservas@argostarragona.com.
Organitza: Argos Serveis Culturals

18.30 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tastets. Tast de vins.
cellerera Montse Veses Ferrer. Ens proposa
un total de quatre vins nounats. Són vins
petita producció aquí a Catalunya.
Mart.

. Vols
descobrir una sèrie d’indrets amb temàtica
maginiana? Vine a descobrir-los amb Jordi
Bertran, gestor cultural. Activitat només
limitades).
Inscripcions: reservessantmagitgn@gmail.com.
Organitza: Portants de l’Aigua de Sant Magí

19 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Escenari Cabaret. Especta
cle familiar. Via… Ja… Mundi
CicloCirko
Kamàlik, emprenen un viatge sense destí.
música, tendresa, màgia, ànima.
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

MagíZumba obert. Imprescindible inscrip6 al 12 d’agost.
Organitza:
Tarragona

La Grada

Visites guiades

Patronat

Municipal

d’Esports

de

20 h, Teatre Auditori del Camp de Mart
La iMAGInada. Teatre. La grada, a càrrec
de Tornavís Teatre. En el partit més esperat
reuneixen per donar suport a l’equip de
l’Institut Maria Aurèlia Capmany. Tot està
llest per començar però, i si avui els
espectadors passen a ser jugadors? I si els
observadors passen a ser observats? I si
del qual sovint creiem ser només
observadors passius. Amb humor i un toc
els nostres judicis, les nostres pors, de les
violències masclistes que ens travessen dia
rere dia en situacions molt quotidianes.
Entrada lliure amb invitació prèvia a

22 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Passejarem pels seus carrers, plens
d’històries, curiositats i llegendes que us
explicarem.

Activitat només accessible amb reserva prèvia
657 - itinere@turismedetarragona.com. Preu:
adults, 9,50 €; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 4,5 €.
Organitza: Itinere

21.30 h, jardins del Camp de Mart.
La iMAGInada. Escenari Cabaret. Recital de
Patricia Salido i Bruno Cimiano. Els recitals
de Trans*Poesia ens transporten a un espai
on se’ns convida a poder sentir i pensar
l’experiència trans des d’un altre lloc i
llenguatge al qual no estem acostumats,

Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

23 h, Teatre Auditori del Camp de Mart.
La iMAGInada
Concert de La Clika Pika. La Clika Pika són
un grup de rap de Barcelona format per
Juliana com a DJ i Tole (guitarrista del grup
combina lletres en català i castellà, amb
missatges que busquen l’empoderament
de les dones i altres identitats dissidents
per transformar aquesta societat, amb una
visió crítica del sistema capitalista. Lletres
crues però que sempre dibuixen
esperança sobre peces instrumentals
variades, amb ritmes com el boom-bap i
d’afro-trap i dancehall.
Entrada lliure amb invitació prèvia a

15 D’AGOST DIUMENGE
10 h, carreró de Sant Magí
L’Enramada.
La
Moixiganga
posa
imaginació i, mitjançant l’antiga tècnica
d’enramar, guarneix un any més el carreró
de Sant Magí perquè faci goig i olor durant
les festes.
Organitza: Moixiganga de Tarragona

La Clika Pika

confluència dels carrers Unió i Sant
Francesc
Obertura de l’estand informatiu i de
GAIA (Grup d’Acollides i Adopcions
Animals de Tarragona). Vine amb el teu
pelut! Obert fins a les 20 h.
Organitza: GAIA Tarragona

8
Esportiu)
Recollida de residus a l’aigua. Sant Magí va
tornar a fer actualment, estaria contaminada a causa dels residus que hi ha per tot
arreu. Per això, Al Camp Residu Zero
organitza una recollida de residus fent
snorkel o busseig, per contribuir així a
Organitza: Al Camp Residu Zero
Inscripcions: info@alcampresiduzero.org
L’enramada

11 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tallers. Connecta’t.
Respiració conscient i hipopressius. Amb
aquesta pràctica prendrem consciència de

entedepie), tècnica esportiva i instructora
portar aigua, roba còmoda i una estora.
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

11 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Visita didàctica: Tarragona romana.
l’emperador Adrià al segle II amb una visita
guiada a peu pels principals monuments
que són Patrimoni Mundial.
Activitat només accessible amb reserva prèvia
657 - itinere@turismedetarragona.com. Preu:
adults, 9,50 €; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 5 €.
Organitza: Itinere

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

12 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tallers. Taller d’intro
ducció a l’acroioga. En aquest taller faremun tast d’acroioga, una fusió de ioga i
acrobàcia en què es posa a prova l’equilibri

La iMAGInada

còmoda. No cal tenir experiència ni vindre
reduïts i fixos, no hi haurà dinàmiques
grupals físiques, utilitzarem gel hidroal
cohòlic i portarem mascareta quan esrequereixi.
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

12.30 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Escenari Cabaret. Dr.
Dubwiser Sound System. Dr. Dubwiser serà
present amb el seu sound system i el
purament analògic per fer-nos descobrir
les noves produccions gravades al seu
propi estudi. Una ocasió per fer un petit
viatge en el temps amb les tècniques i
l’equipament que es feien servir a Jamaica
fa més de cinquanta anys, quan tot just
s’inventava el dub i no existien els
La iMAGInada
ordinadors tal com els coneixem.
Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

18 h, Parc Ecohistòric del Pont del Diable
Visita guiada. Coneix tots els secrets del
Pont del Diable. En aquest espai conflueixen

en el patrimoni cultural i natural:
l’aqüeducte de les Ferreres, els jardins
romàntics dels germans Puig i Valls i el bosc
mediterrani.
Cal fer reserva prèvia:
visites@pontdeldiabletarragona.com.
Preu: 5 € per persona. Durada aproximada: 1,5 h.
Organitza: Limonium

18 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Escenari Cabaret. Com
(des)fer un conte subversiu? A través
d’aquesta sessió aprendrem quins són els
curta. El taller el conduirà Maria Ferotge
(Maria Duran Gurnsey), autora de Dolça
altres pseudònims, també va participar en
el llibre I visqueren felices, així com en
anarquistes de l’Ateneu Llibertari del
Besòs. Va guanyar el premi del Concurs
Fàbrica Zero amb el conte “Al mateix
temps” i va fer de correctora ortotipogràfica per a l’informe de sobirania alimentària
“Arran de Terra II”. Actualment publica
-

18.30 h, jardins del Camp de Mart
La iMAGInada. Espai Tastets. Tast de
cervesa artesana. Tast de cinc cerveses
artesanes Kesse, fetes a casa nostra. Vine i
al Camp de Mart.
19 h, des del portal del Roser
Visita guiada: Un tomb per les muralles de
Tarragona. Una sorprenent passejada de més
d’un quilòmetre per descobrir dos mil anys de

Activitat només accessible amb reserva prèvia
107 - info@nemesisarch.com. Preu: adults, 9 €;
català i un en castellà. Durada: 2 h.
Organitza: Nemesis, arqueologia i difusió cultural

19.30 h, Parc Ecohistòric del Pont del
Diable
Torna el cicle “La Música del Diable” amb
concerts al peu de l’aqüeducte romà. I ho
fa amb un duet de luxe: Guillem Anguera i
Xavier Pié, dos músics del Camp de
professional, referents en el seu àmbit
new-age en el cas del segon. En aquesta
ocasió ens ofereixen un concert íntim i
familiar, on l’acordió diatònic i el saxo
soprano es fusionen per fer un viatge a
diverses músiques del món, d’est a oest, de
nord a sud.
Cal fer reserva prèvia a
diable-guillem-anguera-i-xavier-pie-folk162655999473. Gratuït.
Organitzen: Limonium i Associació de Músics de
Tarragona, amb el suport de l’Ajuntament de
Tarragona.

19.30 h, jardins del Camp de Mart
rodona: “Ecofeminismes al Camp de
Tarragona”. Espai per compartir visions
sobre l’ecofeminisme amb companyes
d’Enginyeria Sense Fronteres, l’Assemblea

nostres vides.

Inscripció prèvia: www.laimaginada.cat.

21 h, Teatre Auditori del Camp de Mart
La iMAGInada. Concert d’Àlex Serra &
Totidub: In the Real World (cerimònia
musical), un projecte d’art nòmada i
metamòrfic. Aquest primer disc està
impregnat d’un sabor soul, downtempo i

Guillem Anguera i Xavier Pié

dub, inspirat per les aventures de l’Alex en
un viatge de quatre anys de motxiller per
Sud-amèrica i Sud-àfrica que va començar
el 2012. La intenció d’aquesta cerimònia
col·lectiva, un lloc on el temps és art i
l’espai es torna fluid.
Entrada lliure amb invitació prèvia a

22 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Passejarem pels seus carrers, plens
d’històries, curiositats i llegendes que us
explicarem.
Activitat només accessible amb reserva prèvia
itinere@turismedetarragona.com. Preu: adults, 9,50
€; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 4,5 €.
Organitza: Itinere

Les contalles de
Sant Magí. Després d’un any d’obligada
Les contalles de Sant Magí

Tarragona, presentada a través de set
quadres escènics:
ya, La dona endimoniada, La presó i
l’alliberament del Portal del Carro, El
Magí, Devoció a Tarragona i Contrapàs
final.
Aforament limitat amb reserva prèvia: entrades.tarragona.cat.

ciutat
Tronada d’obertura i homenatge. Des del
2020 molts rituals festius han hagut de
nova realitat que ens ha tocat viure. El foc
més nostrada, i una tronada obrirà els dies
oficials de les Festes de Sant Magí 2021.
vint-i-una salves pirotècniques d’honor en
agraïment a tots els col·lectius professionminimitzar-ne

l’impacte.

Dispararà

les

Garcia, de Lliçà d’Amunt (Barcelona).
12 i 17.30 h, jardí de Casa Canals, c.
Granada, 11
TarrAQUAnins. Gota d’aigua sobre una
Teatrals. Un poètic espectacle familiar que
Representacions
teatrals
úniques
i
refrescants, plenes de diversió, emocions i
coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Reserva prèvia de les invitacions:
entrades.tarragona.cat. Espectacle gratuït.
Organitzen: Club dels Tarraconins i EMATSA

18 h, portal del Roser
Visita guiada. La lluita per l’aigua.
Aqüeductes, cisternes, pous, fonts i fins i
tot miracles han fet falta per aconseguir
aigua per a Tarragona. Acompanyeu-nos en

d’agost
_
Dilluns

per l’aigua.
Informació i reserva prèvia:
reservas@argostarragona.com.
Organitza: Argos Serveis Culturals

19 h, jardí de Casa Canals, c. Granada, 11
TarrAQUAnins. Gota d’aigua sobre una
Teatrals. Un poètic espectacle familiar que
Representacions
teatrals
úniques
i
refrescants, plenes de diversió, emocions i
coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Reserva prèvia de les invitacions:
entrades.tarragona.cat. Espectacle gratuït.
Organitzen: Club dels Tarraconins i EMATSA

Visita guiada:
un passeig amb història
s’hi portava a terme? Saps on eren les
voltes de l’Oficialitat i per què tenien

medieval i moderna i una altra manera
d’entendre l’urbanisme tan característic de
Activitat només accessible amb reserva prèvia
4 €; menors de 10 anys, gratuït. Durada: 1,5 h.
Organitza: Iber. Arqueologia, Patrimoni i Turisme

19 h, des del portal del Roser
Visita guiada:
Alta. Deixarem de banda el fantàstic
Provincial, Circ, Amfiteatre) per descobrir
les nombroses restes arqueològiques que
Alta: aqüeductes, inscripcions epigràfiques,
TarrAQUAnins

torres, monuments visigòtics… Activitat
només accessible amb reserva prèvia
Informació i reserves:
977 249 107 - info@nemesisarch.com.
grups, un en català i un en castellà. Durada: 2 h.
Organitza: Nemesis, arqueologia i difusió cultural

20 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol
Projecció del documental Concurs 1970. El
, de Maria Roig
Alsina. L’any 1970, després de quatre anys
del Vendrell s’enfronten al Concurs de
Castells de Tarragona. Testimonis del
moment i imatges d’arxiu ens expliquen
què va passar durant aquells anys difícils
per al món casteller i en què aquest
desafiament va aixecar grans expectatives.
Inscripcions a les xarxes socials dels
Xiquets de Tarragona.
Organitza: Xiquets de Tarragona

21.30 h, Teatre Auditori del Camp de Mart
Sopa de Cabra en concert, gira del 30è
aniversari de Ben Endins, El retrat d’una
generació. Ben endins, l’emblemàtic disc
Barcelona

(actual

Razzmatazz)

i

que

dels Sopa, celebra trenta anys. Qui havia de
dir als Sopa de Cabra que aquell disc els
moment dins d’una emergent escena que
utilitzava el català a les seves cançons de
manera desacomplexada. Trenta anys
després, l’edició d’aquest disc ha esdevingut un clàssic del rock fet a Catalunya i una
referència de tota una generació.
Preu únic: 30 € + despeses de distribució. Els menors
de 16 anys han d’accedir al concert acompanyats d’un
adult. Obertura de portes: 20.30 h.

Sopa de Cabra

22 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Passejarem pels seus carrers, plens
d’històries, curiositats i llegendes que us
explicarem.
Activitat només accessible amb reserva prèvia
itinere@turismedetarragona.com.
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 4,5 €.
Organitza: Itinere

Brufaganya, l’aigua més tarragonina i els
seus portants faran el tradicional camí de
l’aigua amb els seus carros i cavalls passant
per Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont
Bràfim, on faran nit.

d’agost
_
Dimarts

. Descobriu els secrets i les anècdotes del Seguici

Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

11 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Visita didàctica: Tarragona romana.
l’emperador Adrià al segle II amb una visita
guiada a peu pels principals monuments
que són Patrimoni Mundial.
Activitat només accessible amb reserva prèvia
itinere@turismedetarragona.com. Preu: adults, 9,50
€; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 5 €.
Organitza: Itinere

11 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Una activitat dissenyada especialment per als més petits en què
descobriran com vivien els nens romans de
el Circ i l’Amfiteatre amb material didàctic
molt divertit.
Activitat només accessible amb reserva prèvia
itinere@turismedetarragona.com.
Preu: adults, 9,50 €; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 5 €.
Organitza: Itinere

12 i 17.30 h, jardí de Casa Canals, c.
Granada, 11
TarrAQUAnins. L’última gota, amb Núria
. Dosdetres, una narració
amb un toc de clown i un munt d’aventures. Representacions teatrals úniques i
refrescants, plenes de diversió, emocions i
coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Reserva prèvia de les invitacions:
entrades.tarragona.cat. Espectacle gratuït.
Organitzen: Club dels Tarraconins i EMATSA

. Descobriu els secrets i les anècdotes del Seguici

Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

18 h, Catedral
al campanar

l’arquebisbe Fernández de Heredia,
ambaixador a Roma, virrei a Nàpols,

ho va ser gairebé tot, que va viure el
Renaixement a Itàlia i va tornar a una
Tarragona encara molt medieval. Tot i així,
autèntics tresors que us descobrirem en
al campanar. Pugeu amb nosaltres i gaudiu
d’una història apassionant!
Informació i reserva prèvia:
reservas@argostarragona.com. Preu: 15 €. Durada: 1 h.
Organitza: Argos Serveis Culturals

19 h, jardí de Casa Canals, c. Granada, 11
TarrAQUAnins. L’última gota, amb Núria

Eloi Duran

amb un toc de clown i un munt d’aventures. Representacions teatrals úniques i
refrescants, plenes de diversió, emocions i
coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Reserva prèvia de les invitacions:
entrades.tarragona.cat. Espectacle gratuït.
Organitzen: Club dels Tarraconins i EMATSA

19 h, des del portal del Roser
Visita guiada: Un tomb per les muralles de
Tarragona. Una sorprenent passejada de
més d’un quilòmetre per descobrir més de
dos mil anys d’història a través de les
muralles. Activitat només accessible amb
Informació i reserves:
977 249 107 - info@nemesisarch.com. Preu: adults, 9 €;
català i un en castellà. Durada: 2 h.
Organitza: Nemesis, arqueologia i difusió cultural

19 h, parc Saavedra
Tarda de músiques d’autor. Eloi Duran en
concert. L’Eloi Duran és un cantautor
d’autor i l’indie-pop per aconseguir un
univers íntim i sincer. Ens presentarà les
cançons del seu primer EP, Sonder
(autoeditat, 2021), i un tast de noves
cançons en un format de concert proper i
intimista.

Preu: 3 € / 5 € (oferta els dos concerts).
Venda d’entrades: entradium.com

Visita guiada:
un passeig amb història
s’hi portava a terme? Saps on eren les
voltes de l’Oficialitat i per què tenien

medieval i moderna i una altra manera
d’entendre l’urbanisme tan característic de
Activitat només accessible amb reserva prèvia
4 €; menors de 10 anys, gratuït. Durada: 1,5 h.
Organitza: Iber. Arqueologia, Patrimoni i Turisme

20 h, parc Saavedra.
Tarda de músiques d’autor. Els Magins són
el duet multiinstrumentista tarragoní de
moda entre els moviments brownians i
ecosistema d’estils que es mou entre el crit
gregorià i el folk postfordista, tot sota el
prisma d’un multivers tímbric d’arrels
tradicionals imbricades en un paisatge Els Magins
sonor de cançons d’autor i sense autor,

Preu: 3 € / 5 € (oferta els dos concerts).
Venda d’entrades: entradium.com

21.30 h, Teatre Auditori del Camp de Mart
Miki Núñez en concert presenta Tour
Iceberg. Miki Núñez no deixa de sumar
nominat com a “Millor artista o grup reve-

nominació que ja va aconseguir emportar-se en aquesta mateixa categoria en els
premis del grup editorial Enderrock, a més
mítica banda Despistaos, va ser el tret de
sortida d’Iceberg, últim àlbum d’estudi de
l’artista català, en el qual es poden trobar
onze composicions pròpies, plenes d’energia i bon rotllo que fusionen els tocs
mestissos amb el millor pop-rock i que,
nir diverses setmanes en els llocs més alts
Miki Nuñez
Preu únic: 30 € + despeses de distribució. Els menors
de 16 anys han d’accedir al concert acompanyats d’un
adult. Obertura de portes: 20.30 h.

22 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Visita guiada: Llegendes de Tarragona.
Passejarem pels seus carrers, plens
d’històries, curiositats i llegendes que us
explicarem.
Activitat només accessible amb reserva prèvia
itinere@turismedetarragona.com. Preu: adults, 9,50
€; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 4,5 €.
Organitza: Itinere

segona etapa del camí de l’aigua iniciat el

Tarragona.
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Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

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

11 h, des del portal del Roser (oficina
Itinere)
Visita didàctica: Tarragona romana. Descol’emperador Adrià al segle II amb una visita
guiada a peu pels principals monuments
que són Patrimoni Mundial.
Activitat només accessible amb reserva prèvia
itinere@turismedetarragona.com. Preu: adults, 9,50
€; reduït, 8 €; nens (6-12 anys), 5 €.
Organitza: Itinere

d’agost
_
Dimecres

12 h, jardí de Casa Canals, c. Granada, 11
TarrAQUAnins. Aigualida, amb Agus Ferré.
Una història amb molta màgia, tradició i
misteri. Representacions teatrals úniques i
refrescants, plenes de diversió, emocions i
coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Reserva prèvia de les invitacions:
entrades.tarragona.cat. Espectacle gratuït.
Organitzen: Club dels Tarraconins i EMATSA

per
ser distribuïda de manera descentralitzada
17 h, obertura dels punts de distribució de
l’aigua de Sant Magí, amb càntirs, mides i
alfàbrega. S’han establert vuit espais
el suport de les colles castelleres i de
l’Associació de Veïns de Bonavista, l’Associl’Associació

de

Veïns

Progressista

de

- Zona Esportiva.
Tots els punts estaran oberts fins a les 20 h.

Punts de distribució:
·
·
- Xiquets de Tarragona
· Carrer del Cós del Bou
de Tarragona
·
- Floristeria Romeu
· El Serrallo, Moll de Costa - Xiquets del
Serrallo
· Sant Pere i Sant Pau, carrer A, s/n Castellers de Sant Pere i Sant Pau
·
Associació de Veïns de Bonavista
- Associa·
Associació de Veïns Progressista de
Zona Esportiva.

17.30 h, jardí de Casa Canals, c. Granada, 11
TarrAQUAnins. Aigualida, amb Agus Ferré.
Una història amb molta màgia, tradició i
misteri. Representacions teatrals úniques i
refrescants, plenes de diversió, emocions i
coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Espectacle gratuït. Reserva prèvia de les invitacions:
entrades.tarragona.cat
Organitzen: Club dels Tarraconins i EMATSA

18 h, portal del Roser
Visita guiada. La lluita per l’aigua.
Aqüeductes, cisternes, pous, fonts i fins i
tot miracles han fet falta per aconseguir
aigua per a Tarragona. Acompanyeu-nos en

per l’aigua.
Informació i reserva prèvia:
reservas@argostarragona.com. Preu: 10 €. Durada: 1 h.
Organitza: Argos Serveis Culturals
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www.eventbrite.es/e/entradas-visita2021-161768914177
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

19 h, jardí de Casa Canals, c. Granada, 11
TarrAQUAnins. Aigualida, amb Agus Ferré.
Una història amb molta màgia, tradició i
misteri. Representacions teatrals úniques i
refrescants, plenes de diversió, emocions i
coneixement sobre l’ús de l’aigua.
Reserva prèvia de les invitacions: entrades.tarragona.cat. Espectacle gratuït.
Organitzen: Club dels Tarraconins i EMATSA

19 h, des del portal del Roser
Alta. Deixarem de banda el fantàstic
Provincial, Circ, Amfiteatre) per descobrir
les nombroses restes arqueològiques que
Alta: aqüeductes, inscripcions epigràfiques,
torres, monuments visigòtics…
Activitat només accessible amb reserva prèvia
joves (7-16 anys), 3 €. Dos grups, un en català i un en
castellà. Durada: 2 h.
Organitza: Nemesis, arqueologia i difusió cultural

Maruja Limón

20 h, Teatre Auditori del Camp de Mart
22è Festival de l’Associació de Músics de
Tarragona. El festival ha estat durant anys
l’estendard de l’aMt i targeta de presentació i reivindicació dels músics locals
les Maruja Limón
Reïna,
guanyadors del Sona9 2020, el rock i els
covers dels tarragonins 2UT i el funk-soul
dels Nerea Bassart Trio ompliran de

Horaris dels concerts:
20 h. Reïna (Mallorca). Pop.
21 h . Nerea Bassart Trio (Tarragona).
Funk-soul.
22 h . 2UT (Tarragona). Rock.
23.15 h . Maruja Limón (Barcelona).
Reïna

Reserva prèvia de les invitacions:
entrades.tarragona.cat
Concerts gratuïts.
Organitza: Associació de Músics de Tarragona

5 h, església del Portal del Carro,
La Missa Primera. Altres celebracions
religioses, cada hora fins a les 9 h. Totes les
misses són organitzades per l’adminis7h
Les tradicionals matinades de Sant Magí, a
càrrec dels grups de grallers locals, que

10 h, Portal del Carro
Obertura del Portal del Carro per facilitar
obert ininterrompudament fins a les 20 h.
Accés només pel carrer de l’Arc de Sant Llorenç.
Sortida només pel carrer de l’Escorxador. Aforament
limitat. Seguiu les indicacions de l’organització.

10 h
Obertura dels punts de distribució de
l’aigua de Sant Magí, amb càntirs, mides i
alfàbrega. S’han establert vuit espais
el suport de les colles castelleres i de
l’Associació de Veïns de Bonavista, l’Associl’Associació

de

Veïns

Progressista

- Zona Esportiva.
Tots els punts estaran oberts fins a les 14 h.

Punts de distribució:
·
·
- Xiquets de Tarragona
· Carrer del Cós del Bou
de Tarragona
·
- Floristeria Romeu

de

d’agost
_
Dijous
_
Diada de

· El Serrallo, Moll de Costa - Xiquets del
Serrallo
· Sant Pere i Sant Pau, carrer A, s/n Castellers de Sant Pere i Sant Pau
·
Associació de Veïns de Bonavista
- Associa·
Associació de Veïns Progressista de
Zona Esportiva.
10 h, Museu Nacional i Arqueològic de
de Tarragona
Jornada de portes obertes.
Organitza:
Tarragona.

Museu

Nacional

Arqueològic

de

10 h, Museu i Necròpolis Paleocristians. Av.
Ramón y Cajal, 84.
Jornada de portes obertes.
L’aigua de Sant Magí

Organitza:
Tarragona.

Museu

Nacional

Arqueològic

de

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

missa extraordinària de Sant Magí. El gran
temple tarragoní acollirà els fidels en
aquesta missa extraordinària.
Espai amb aforament limitat.

. Descobriu els secrets i les anècdotes del Seguici
seus elements.
tgn-sant-magi-2021-161768914177.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

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

. Descobriu els secrets i les anècdotes del Seguici
seus elements.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

12 h, pl. de les Cols

a
través dels testimonis de les persones que
n’han estat protagonistes. En diferents
escoltar les seves vivències.
Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant
Pere i Sant Pau.

Descobriu els secrets i les anècdotes del
família.

Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

. Descobriu els secrets i les anècdotes del Seguici
seus elements.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

19 h, parc Saavedra

El passat

va reinventar en un magnífic concert de
compositors i peces tarragonines al Teatre
permet

Tronada

retrobar

aquesta

tradicional

necessitats.
Cal fer reserva prèvia: tarragonadansa@gmail.com.
Aforament limitat.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa

ciutat
Tronada de cloenda de les Festes de Sant
Magí 2021. Aquesta tronada i les vint-i-una

haurem viscut unes Festes de Sant Magí
diferents, menys compartides als carrers i
referents i rituals que han acompanyat
generacions de tarragonins intactes. La
continuïtat és un element essencial de les
festes, i l’any 2022 hi tornarem, segur!

DIUME

E

després
i després de ian
...

de

Divendres 20 d’agost

11.30 h, Jardins Camp de Mart

18.30 h, Teatre romà de Tarragona, c. de Sant Magí, 1
Visita guiada al Teatre romà.
Aforament limitat. Reserva prèvia a
https://www.mnat.cat/activitats/

Dissabte 21 d’agost
Minipop
d'aigua

Sant

Magí:

19 h, Cos del Bou
Minipop Sant Magí:
disco

Jocs

Silent

Diumenge 22 d’agost
Durant tot el dia, Camp de
Mart.
Minipop Sant Magí
El Minipop torna enguany amb
un format diferent però el
mateix esperit de sempre:
música i cultura contemporània per a tots els públics
i
amb
una
cuidada fins a l’últim detall i
que
porta
segell
100%
Minipop.

•12 h a 14 h Tallers Creatius +
Espai Nadó
• 12.30 h Dj Generació Minipop
17 h, Jardins Camp de Mart
• Tallers Creatius + Espai Nadó
• Silent Disco
19 h, Teatre Auditori del Camp
de Mart
• 19.45 h Albert Jordà
• 20.30 h The Crab Apples
• 21.30 h Santi Balmes amb
Julian Saldarriaga i Dani Ferrer
• 23 h Joan Colomo
Preu: 18 € (adults) / 8 € (de 3 a 12
anys) / gratuït (menors de 3 anys).
Venda d’entrades:
entradium.com/es/eventsminipopsant-magi.
Més informació: minipop.cat.

18 h, Parc Ecohistòric del Pont
del Diable
Visita guiada al Pont del
Diable. Coneix tots els secrets
d’aquest espai on conflueixen
el patrimoni cultural i natural:
l’aqüeducte de les Ferreres, els
jardins romàntics dels germans
Puig i Valls i el bosc mediterrani.
Cal fer reserva prèvia: visites@pontdeldiabletarragona.com. Preu: 5 €
per persona. Durada aproximada: 1,5
h.
Organitza: Limonium

Joan Colomo

Sant Magí i l’aigua
19.30 h, Parc Ecohistòric del
Pont del Diable
Segona sessió del cicle “La
Música del Diable”, amb
concerts al peu de l’aqüeducte
romà. After Dark són un
quartet de Reus que reinterpreten clàssics del rock, el pop
i el soul en format acústic i
amb un aire jazzístic. El grup
l’integren Rut Enguita (veu),
Cristo Luceno (guitarra), Xavier
Canyissa (contrabaix) i Jordi
Salvadó (percussions).
Cal fer reserva prèvia: https://wwmusica-del-diable-after-darkquartet-jazz-covers-162689268983.
Gratuït.
Organitzen: Limonium i Associació
de Músics de Tarragona, amb el
suport
de
l’Ajuntament
de
Tarragona.

Minipop al Camp de Mart

Els guarniments de Sant Magí
L’Associació de Comerciants
del Carrer del Portalet guarneix
amb elements festius aquest
veïns del Portal del Carro, els
enramen el carreró de Sant
Magí. L’Arquebisbat vesteix el
els seus edificis principals
Sant Magí i l’aigua
La festa de Sant Magí vol
positiu i responsable de l’aigua.
La ruta dels portants de l’aigua
de Sant Magí
Els
deu
municipis
que
travessen els Portants de
disposen d’una senyalística
específica
que
marca
Brufaganya fins al Portal del
Carro. Una ruta per fer en
qualsevol moment de l’any.
Sant Magí de la Brufaganya
Sta Perpètua de Gaià
Querol
El Pont d’Armentera
Santes Creus
Bràfim
Nulles
L’Argilaga
Els Pallaresos
Tarragona
Portal del Carro

Les exposicions
Centre d’Art Tarragona. Casa Canals, c.
Granada, 11. “Bind”, una exposició que ha
comissariat el fotògraf tarragoní Pep
Escoda i protagonitzada per quinze autors
com a eix central. De dimarts a divendres,
de 9 a 20.30 h; dissabte, de 9.30 a 20.30 h;
diumenge i festius, de 9.30 a 14.30 h. Fins al
31 d’agost.
Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. “El Sant
Magí dels Xiquets de Tarragona a través de
les imatges”. De dilluns a divendres, de 9 a
20 h; dissabte, diumenge i festius, de 9.30 a
14.30 h. Fins al 31 d’agost.
Espai Turisme, c. Major, 37. “giTanos-giTanes”, del periodista i fotògraf Josep Maria
San Saturnino, Sansa. De dilluns a dissabte,
de 10 a 20 h; diumenge, de 10 a 14 h. Fins al
9 de setembre.
Mercat de Torreforta. Exposició “Edu Polo
ona”
Sant Magí 2021, amb aquesta exposició es
podrà fer una mirada retrospectiva
d’aquests deu anys de cartelleria festiva i
Mercat Central. Exposició “Tarragona sota
el mar”
Submarines de Tarragona. Fins al 21 d’agost.
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona,
Exposició
permanent. De dimarts a dissabte, de 9.30 a
20.30 h; diumenge i festius, de 10 a 14 h.

Edu Polo Bosch a Tarragona

Tarragona, c. Santa Anna, 8. “Antoni Torrell.
Un esperit lliure”. De dimarts a divendres,
de 10 a 20 h; dissabte, de 10 a 15 h i de 17 a
20 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins al 5
de setembre.
“Indestructibles”, de Xavier Aldekoa i Alfons Rodríguez.
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a
19 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins al 29
d’agost.
“Exposició
.
De dimarts a dijous, de 10 a 13 h; divendres
i dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h;
diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins al 12 de
setembre.

El marxandatge
Les entitats festives editen el marxandatge
oficial de Sant Magí: els Portants de l’Aigua
Bastons, el mocador. Vesteix-te de festa!
La samarreta
Edita: Portants de l’Aigua de Sant Magí
• Preu: 12 €

El mocador

dor González, 25, Fruites i Verdures Ton, c.
Florenci Vives, 6, Botiga de Salut, pl. Verdaguer, 2
El mocador
Edita: Ball de Bastons de Tarragona
• Preu: 5 €
Virgili, 11, Casa Corderet, c. Merceria, 17, El
González, 25, Mercat Central de Tarragona,
pl. Corsini, s/n

Recomanacions per gaudir
d’una Festa de Sant Magí més
saludable
Protocol Covid-19
festa de Sant Magí seguiran els
següents protocols sempre
vigent:
• Desinfecció diària de tots els
espais.
• A l’entrada de tots els espais hi
haurà dispensadors de gel
hidroalcohòlic.
seients
compliran
les
distàncies
de
seguretat
requerides.
• L’accés i el desallotjament
dels espais es farà de manera
personal

d’acomodació

per
-

tat.
• Als espais no es facilitarà cap
full de mà ni programa del
Festival
en
paper.
La
informació estarà únicament
disponible en línia.
• A tots els espais on sigui
necessari s’habilitaran diferents
accessos i sortides per tal de
no produir aglomeracions de
persones.

Recomanacions individuals
• Recorda que a tots el espais
cal mantenir una distància de
seguretat entre persones.
obligatori en espais tancats i
en
espais
públics
amb
distància
de
seguretat
insuficient.
• L’accés i el desallotjament
dels espais es farà de manera
sempre les senyalitzacions i
indicacions
del
personal
d’acomodació.
• Serà necessari arribar als
espais de representació amb
un mínim de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada
es garanteix el seient escollit

espai).
•
Et
recomanem
portar
l’entrada
descarregada
al
mòbil per evitar al màxim el
contacte amb paper.
• Si penses que pots tenir
símptomes del covid-19 o has
estat en contacte amb algú
diagnosticat del virus, queda’t a
casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos als
teatres ben aviat.
•
Si
preneu
begudes
alcohòliques, us recomanem
que en feu un consum moderat i responsable.
• Si heu de conduir, no begueu
alcohol, ja que altera seriosament les facultats necessàries

Més informació
El transport públic

ceu-vos amb transport públic.
Consulteu-ne els horaris a
www.emtanemambtu.cat.
Les xarxes socials
Seguiu el dia a dia de les festes
a les xarxes socials i totes les
actualitzacions per les xarxes
socials municipals:
@TGNcultura
@tarragona.cat
@tarragona_cat
Trobareu el programa complet
a l’app TGN Agenda i a
agenda.tarragona.cat i
santmagi.tarragona.cat
Etiqueta oficial:
#SantMagí2021

