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SANTA TECLA 2014
Les Festes de Tarragona
santatecla.tarragona.cat

Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional l’any 
1996 i Festa Patrimonial d’Interès Nacional l’any 2010 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i declarada 
també Festa d’Interès Turístic pel Govern de l’Estat l’any 
2002.

Una de les festes majors més emblemàtiques dels 
Països Catalans.

EFEMÈRIDES
500 anys de la primera notícia documental del Ball de 
Dames i Vells
250 anys del Chartreuse verd
150 anys de la Creu Roja
50 anys dels Nanos Pescadors
35 anys de la Colla Jove Xiquets de Tarragona
30 anys del Ball de Gitanes
25 anys del Ball de Pastorets
25 anys de la postal de les Festes
20 anys dels Grallers Els Quatre Garrofers
20 anys de l’agermanament de les ciutats de Klagenfurt 
i Tarragona
10 edicions de la diada castellera del primer diumenge 
de Festa Major
10 anys del projecte fotogràfic La Festa Als Ulls
10 anys de la Marató de Donació de Sang de Tarragona

Tarragonines, tarragonins, tecleres i teclers: guarniu 
finestres i balcons amb senyeres i domassos!
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ACTES PREVIS

Dijous 4 de setembre
19 h, Voltes del Pallol, pl. del Pallol. Inauguració de 
l’exposició col·lectiva dels Tallers Oberts 2014 dels 
Artistes de la Part Alta.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

19.30 h, Voltes del Pallol, pl. del Pallol. Acte inaugural 
performatiu d’Ojos de Carne + No Shibari.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

20 h, sala d’actes de l’Ajuntament, pl. de la Font, 
1. Presentació del llibre Els Pilars Caminant de 
Tarragona,fet diferencial tarragoní, de Joan Boronat 
i Barrera. Un recorregut detallat i minuciós per aquesta 
realitat castellera tan particularment tarragonina.
Organitzen: Silva Editorial i Ajuntament de Tarragona
Col·labora: Biennal de Castells

20.30 h, Serveis Territorials del Departament de Cultura, 
c. Major, 14.A propòsit dels Tallers Oberts.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

21 h, Antic Ajuntament, c. Major, 37-41. A propòsit de la 
pintura.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

21.30 h, Obertura dels tallers dels artistes 
participants en els Tallers. Horari: de 21.30 a 24 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

21.30 h, pl. del Rei. Presentació de Livingin in a 
Caravan, de Pedro Alba: Flamenco mínimo para 
desahuciados y manifestantes.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

22 h, c. del Vidre, 6. Presentació de13 portes, de 
Rubén Perdomo.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

22 h, pl. de les Cols. Pictures & Feriante: Els Patos del 
Ganxo.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

Divendres 5 de setembre

17 h, Obertura dels tallers dels artistes participants 
en els Tallers. Horari: de 17 a 24 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

17 h, pl. de les Cols. Pictures & Feriante: Els Patos del 
Ganxo.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

18 h, pl. del Rei. Living in a Caravan, de Pedro 
Alba: Flamenco mínimo para desahuciados y 
manifestantes.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

20 h, c. Merceria, 24. 10è aniversari de Merceria 4, 
Estudi de Creació: Festa al Terrat.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

22 h, c. del Vidre, 6. 13 portes, de Rubén Perdomo.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

24 h, El Cau/La Cova, c. Trinquet Vell, 2. Art i derivats.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

Dissabte 6 de setembre
11 h, Obertura dels tallers dels artistes participants 
en els Tallers. Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 24 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

11 h, pl. del Rei. Living in a Caravan, de Pedro 
Alba: Flamenco mínimo para desahuciados y 
manifestantes. També a la tarda, a partir de les 17 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

11 h, pl. de les Cols. Pictures & Feriante: Els Patos del 
Ganxo.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

17 h, escales de la Catedral. Part Alta Pictures & 
Feriante: Cursa Antirutina.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

18 h, Xabola dels Xiquets del Serrallo, c. Nou de 
Santa Tecla, 9. Xerrada:“Història i històries del pilar 
caminant de Tarragona”.
Organitza: Xiquets del Serrallo
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18 h, c. Merceria/pl. de les Cols. Showroom de La 
Botiga Secreta de Clandestines i desfilada de 
LolitasBcn, Sita Limón i Cuore&Chic.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

20 h, local socialde la Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
c. Cós del Bou, 23. 2n Pecha Kucha Night Tarragona.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

22 h, c. del Vidre, 6.13 portes, deRubén Perdomo.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

23.30 h, El Cau/La Cova, c. Trinquet Vell, 2.Showroom 
de La Botiga Secreta de Clandestines i desfilada de 
Viki Tomàs, La Costuritas Rebelde i Festish Biker.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

24 h, El Cau/La Cova, c. Trinquet Vell, 2.Metal & 
Celebrities.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

Diumenge 7 de setembre
12 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Presentació 
del Joc de Cartes del Bestiari. Aquest ja és el tercer 
any que la Fundació Topromi ens presenta les seves 
creacions relacionades amb la nostra festa. Enguany 
han creat un divertit joc de cartes amb la imatge de les 
nostres bèsties. Juguem?
Organitza: Fundació Topromi
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

12 h, Obertura dels tallers dels artistes participants 
en els Tallers. Horari: de 12 a 14 h i de 18 a 22 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

12 h, escales de la Catedral. Part Alta Pictures & 
Feriante: Cursa Antirutina.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

12 h, pl. del Rei. Living in a Caravan, de Pedro 
Alba: Flamenco mínimo para desahuciados y 
manifestantes.També a la tarda a partir de les 18 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

14 h,c. Enrajolat, local social del Casal Popular Sageta 
de Foc. Dinar Popular Tallers 03 (paella vegana + 
paella de marisc). Venda de tiquets al mateix Casal.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

17.30 h, pl. del Pallol. Instawalk #TallersOberts2014, 
amb els @IgersTGN. Cal inscriure’s prèviament a 
igerstgn@gmail.como a la pàginahttp://instagram.com/
igerstgn.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03 

22 h, c. Santa Tecla. Hôrs, de VJ Ah! + Paudebanyoles.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

Dilluns 8 de setembre
19 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Presentació 
del segon volum de la col·lecció dels Contes del 
Seguici de Tarragona. L’any passat naixia aquesta 
col·lecció, lligada a la nostra realitat festiva i adreçada 
als tarragonins més petits. Enguany el conte té com 
a protagonista l’Àliga. Aquest segon volum ha anat 
a càrrec de Bienve Moya (text) i Marta Contreras 
(il·lustracions). Editat per l’Associació d’Amics de la Colla 
Jove i Insitu Comunicació.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove i Insitu 
Comunicació

19 h, Casa Canals, c. Granada, 11. La Tecla Sona. 
Concert de guitarra amb Pau Duran. Entrada gratuïta.
Organitza: Conservatori de Música de la Diputació de 
Tarragona

Dimarts 9 de setembre
19 h, Diputació de Tarragona, Saló de Plens, pg. de Sant 
Antoni, 100. La Tecla Sona. Concert amb els pianistes 
Carlos Casòliva, Alba Llorach, Gabriel Lorenzo i el 
guitarrista Ignasi Piqué. Entrada gratuïta.
Organitza: Conservatori de Música de la Diputació de 
Tarragona

20 h, Cafè Metropol, Rambla Nova, 46. Presentació del 
número 7 de la revista Fet a Tarragona, dedicada al 
Concurs de Castells. Amb la revista s’inclou de regal el 
DVD El somni de Pau Casals, editat per l’Ajuntament de 
Tarragona amb motiu de les 25 edicions del Concurs.
Organitza: Fet a Tarragona
Col·labora: Cafè Metropol

Dimecres 10 de setembre
19 h, Casa Canals, c. Granada, 11. La Tecla Sona. 
Concert de guitarra amb Marta Porras Alonso. 
Entrada gratuïta.
Organitza: Conservatori de Música de la Diputació de 
Tarragona

19.30 h, pl. de la Font. Si ets #FandeSantaTecla i 
no pots amagar-ho, l’alcalde i La Pipel Entertainment 
et conviden a participar en el selfie tecler més 
multitudinari de la història. Totes aquelles persones 
que feu la festa i les que la viviu fins a l’extenuació esteu 
convocades a fer-vos un megaselfie col·lectiu que 
inauguri la bogeria festiva tal com toca. Si ets fan de la 
nostra festa, no t’ho pots perdre! Subratlla’t l’hora i el 
lloc de trobada.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: Dames i Vells
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Dijous 11 de setembre
10 h, vestíbul del Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. 
Obertura de l’estand de Festes. Des d’avui i fins al dia 
de la Mercè, aquest espai acollirà l’aparador festiu i punt 
d’informació de les Festes de Santa Tecla 2014.

12 h, pla de la Seu. Tradicional diada castellera de 
l’Onze de Setembre amb les quatre colles castelleres 
de la ciutat.

Divendres 12 de setembre
17.30 h, poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 3r Torneig 
de Pretemporada del TGN Bàsquet. Partits de 17.30 a 
22h.
Organitza: TGN Bàsquet Club

18.30 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. El Gran Circ 
de Paco Enlaluna. La Cia. Passabarret s’alia amb 
el cantautor tarragoní Paco Enlaluna per fer la seva 
primera proposta d’espectacle familiar. Què passaria si 
vestíssim Enlaluna de pallasso? Aquí teniu la resposta, 
en viu i en directe. Música, circ i pallassos.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.
Amb el suport de: Pallassos Sense Fronteres.

19 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència, pl. del Pallol, 
3. Xerrada presentació del projecte solidari i 
cooperatiu Tarragona-Tecla-Síria. El treballador social 
i fotoperiodista tarragoní David González Sanz ens 
explicarà aquest projecte a partir del vincle cultural 
existent entre Síria i Tarragona, una relació que té com a 
nexe la vida de santa Tecla, amb l’objectiu d’acostar-nos 
la realitat de les persones refugiades.
Organitza: UNHCR ACNUR (Comitè Català de l’ONU 
per als Refugiats)
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19.30 h, església del monestir de les Carmelites 
Descalces de Tarragona, c. del Carme, 2. La Tecla 
Sona. Concert d’orgue a càrrec de Jordi Cabré. 
Entrada gratuïta.
Organitza: Conservatori de Música de la Diputació de 
Tarragona

21.30 h, Restaurant La Platja, c. Arrabassada, 2. 8è 
Sopar de Santa Tecla a la fresca, amb l’actuació de 
Yesterday&Today.
Organitza: Restaurant La Platja

22h, TAP - Tarraco Arena Plaça. Malú en concert. Si hi 
ha una veu indiscutible en el pop espanyol, aquesta és 
la de Malú. Nascuda al si d’una família de grans artistes 
(neboda de Paco de Lucía), ha desenvolupat una de les 
carreres més sòlides i respectades. Arriba a Tarragona 
amb la seva exitosa gira Sí, en la qual fa un repàs dels 

seus millors èxits, acompanyats dels seus recents hits“A 
prueba de ti”o “Desaparecer”. Un concert imprescindible! 
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre 
Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24h a www.
festivaldestiudetarragona.cat.
Preu: de 26 a 35 €.

22h, Fortí de la Reina. Enigma nocturn. Tarragona 
1714. La Guerra de Successió Espanyola va suposar un 
trencament de la societat catalana. A Tarragona aquest 
enfrontament va comportar, a més, una remodelació de 
les seves estructures defensives.
Més informació i inscripcions:www.tarragonajove.org. 
És imprescindible haver fet prèviament la inscripció 
(gratuïta). Activitat a partir de 14 anys.
Organitza: Conselleria de Joventut

23.45 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. DJ Moi.
Organitza: Sala de Festes 24

24 h, parc de Saavedra. DJ OGT.
Organitza: Ekinoci

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. DJEMUAJ (Festa 
Ytops).
Organitza: El Cau

Dissabte 13 de setembre
8 h, Pont del Diable. Campionat de Catalunya 
d’Orientació de BTT. Inscripcions a la pàgina web de la 
Federació Catalana d’Orientació. Campionat obert a les 
categories oficial, popular i d’iniciació.
Informació general i tècnica: www.btt-o.clubmontsant.org
Organitza: Club Montsant de Curses d’Orientació

8 h, Bar El Cortijo, c. Rebolledo, 27. Santa Tecla 
gastronòmica. Esmorzar d’espineta amb caragolins. 
Organitza: Bar El Cortijo

9 h, jardins de la Casa de la Festa. Santa Tecla familiar. 
Balla els balls. Enguany es compleix la sisena 
edició d’aquesta activitat adreçada als curiosos i 
potencials balladors. De la mà de l’Esbart Santa Tecla 
podràs aprendre a ballar el Ball del Patatuf, el Ball 
de Cercolets, el Ball de Bastons, els Turcs i Cavallets 
o el Ball de Valencians, i enguany amb la presència 
especial de la Víbria, tot amb l’acompanyament musical 
deVibratsBand. A partir de les 9 h, tallers. De 10.30 a 
12 h, aprèn i balla els balls.
Organitza: Esbart Santa Tecla

9.45 h, pistes de l’Estadi Municipal de Campclar. 
XI Tetratló Santa Tecla. Conjunt de quatre proves 
atlètiques obert a petits i grans. Velocitat, salt de 
llargada, llançament de pes o pilota i cursa de mig fons. 
Obsequi i refresc per als participants.
Organitza: Club Atletisme Tarragona
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10 h, poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 3r Torneig de 
Pretemporada del TGN Bàsquet. Partits de 10 a 18h.
Organitza: TGN Bàsquet Club

10 h, pl. del Rei. II Marató Solidària de l’ACTAC 
(Associació Cultural Tarragonina d’Amics i Amigues 
dels Castellers/es). Durant tot el dia i fins a les 24 h, un 
seguit d’activitats lúdiques, gastronòmiques, musicals, 
infantils i participatives adreçades a recollir recursos en 
favor de la Fundació Bonanit. Vine i participa-hi!
Organitza: ACTAC
Amb el suport de: Restaurant Toca Peron, Bodega 
Enric, Peix Blau, Confraria de Pescadors de Tarragona, 
Inflables Acsa, Diputació de Tarragona, Port de 
Tarragona i Ajuntament de Tarragona

10 h, des de la pl. del Fòrum, bar Tabernae. Arrencada 
de la baixada d’Amparitos Part Alta-Serrallo amb la 
Xaranga de l’Estudi de Música de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

10.30 h, Bar Ca La Meri, c. August, 21. 1a aturada de la 
baixada d’Amparitos Part Alta-Serrallo amb la Xaranga 
de l’Estudi de Música de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

11 h, Taberna Coimbra, c. Governador González, 6. 2a 
aturada de la baixada d’Amparitos Part Alta-Serrallo 
amb la Xaranga de l’Estudi de Música de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

11.30 h, des del c. Riu Segre, Torreforta. Trobada de 
Bandes de Cornamuses. Matinal cercavila festiva. 
Aquests instruments tan estesos ens portaran un recull 
de les seves diferents expressions, en aquest cas a 
través de quatre formacions representatives:Banda de 
Gaitas Xuntanza de Catalunya, Banda de Gaitas de 
Boto Aragonesas, El Sac de Colors del Garraf i Sons de 
la Cossetània de Tarragona.
Itinerari 1: Riu Segre, Riu Garona, Prades, Amposta i 
Riu Glorieta.
Itinerari 2: Riu Segre/Riu Algars, Sant Benilde i Riu 
Fluvià.
Organitza: Sons de la Cossetània
Col·labora: Associació de Comerciants del Carrer 
Portalet

11.30 h, Xabola dels Xiquets del Serrallo, c. Nou de 
Santa Tecla, 9. 3a aturada de la baixada d’Amparitos 
Part Alta-Serrallo amb la Xaranga de l’Estudi de Música 
de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

12 h, bar El Racó dels Amics, c. Smith, 59 (pl. dels 
Infants). 4a aturada de la baixada d’Amparitos Part 
Alta-Serrallo amb la Xaranga de l’Estudi de Música de 
Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

12 h, Via de l’Imperi, davant del Portal del Roser. Vols 
conèixer la Festa Major del segle XIX? Vine a la 
Ruta Pin i Soler. Basada en el llibre Ruta Josep Pin i 
Soler (La interpretació de la ciutat), de l’escriptor Magí 
Sunyer, amb l’objectiu de donar aconèixer la figura i 
l’obra del literat tarragoní, la ruta transcorre per set 
indrets de la ciutat de Tarragona descrits en la trilogia 
novel·lística de Pin i Soler (La família dels Garrigas, 
Jaume i Níobe), que retrata la Tarragona del segle XIX. 
 En acabar el recorregut, Raffa Gelati oferirà als 
assistents una degustació del gelat Pin i Soler.
Idea i desenvolupament: Associació de Professionals i 
Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC).
Gestió: Imaginautes Serveis Culturals
Cal fer reserva prèvia per Internet a www.imaginautes.
cat o per telèfon al 977 229 930.
Preu: 8 €.Places limitades.

12 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Matinal infantil 
de circ amb els Mabsutins. Arriben disposats a actuar, 
ambel nas ben arrelati les celles enlairades, troben el 
moment indicat i comença l’espectacle. Són elDenguito, 
elBirutilla, elFúfur i el Peshoshoi ho tenen tot preparat 
i controlat…o almenys això es pensaven! Caigudes, 
bufetades i puntades de peu els sorprendran enmig de 
bromes i números de circ. Sembla que no, però sí!
Un terç dels beneficis de la funció es destinaran a 
Pallassos Sense Fronteres.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.

12 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. 
Sorteig casteller de la diada del primer diumenge. 
El dia s’acosta i cal perfilar les estratègies. El sorteig 
determinarà l’ordre d’entrada a plaça i l’ordre d’actuació 
de la gran diada del primer diumenge. Castellers 
vallencs, vilafranquins i tarragonins, preparats per al 
gran dia!

12 h, jardins de la Casa de la Festa. Balla els balls fa 
el vermut! Després d’unes hores de saltar, girar, picar 
i fins i tot cavalcar, cal recuperar forces! Res millor 
que un bon concert vermut. ElsSo Nat, Grallers de 
Tarragona,intentaran fer tirar avall aquest primer vermut 
tecler del 2014.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Vermut Yzaguirre

12 h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. Concert 
vermut solidari amb el grup Roba Estesa. Aquest 
és un acte del projecte Tarragona-Tecla-Síria que ens 
donarà l’oportunitat de conèixer la tasca de l’ACNUR i 
acostar-nos a la realitat de les persones refugiades.
Organitza: Comitè Català de l’ACNUR
Col·laboren: Conselleria de Cooperació de l’Ajuntament 
de Tarragona i Les Granotes

12 h, pl.de l’Antic Escorxador. Vermut electrònic amb 
DJ Set Nauzet Jonay & Wilk.o.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
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12 h, parc de Saavedra. Vermut amb DJ Luna (ska, 
rocksteady, reggae / Tarragona).
Organitza: Ekinoci

12.30 h, Gelateria Raffa Gelati, el Serrallo. Arribada de la 
baixada d’Amparitos Part Alta-Serrallo amb la Xaranga 
de l’Estudi de Música de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

12.30 h, Confraria de Pescadors, el Serrallo. El vermut 
Yzaguirre dels musclos, i ja en són quinze edicions! 
Una de les millors combinacions a l’hora del vermut, amb 
l’acompanyament musical de la Xaranga de l’Estudi de 
Música de Tarragona.
Col·labora: Vermut Yzaguirre
Organitzen: Xiquets del Serrallo i Colla de Diables 
Voramar

12.30 h, platja Llarga. Regata de Santa Tecla per a les 
categories de patí a vela sènior, patí júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga

13 h, Rambla Nova, Balcó del Mediterrani. Recepció de 
tots els participants de la 24a edició del programa Festa 
per a Tothom: la presència festiva de la ciutadania 
amb discapacitat. També es presenta el programa festiu 
en sistema braille. 
Organitza: Servei Municipal de la Discapacitat 
(Conselleria de Polítiques d’Igualtat)
Col·labora: ONCE
Patrocina: Dow Chemical

17.15 h,Rambla Nova, Font del Centenari. Trobada de 
Bandes de Cornamuses. Cercavila festiva. Aquests 
instruments tan estesos ens portaran un recull de les 
seves diferents expressions, en aquest cas a través de 
quatre formacions representatives:Banda de Gaitas 
Xuntanza de Catalunya, Banda de Gaitas de Boto 
Aragonesas, El Sac de Colors del Garraf i Sons de la 
Cossetània de Tarragona.
Itinerari: Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet, baixada 
Misericòrdia, c. Major i pl. de les Cols. 
Organitza: Sons de la Cossetània
Col·labora: Associació de Comerciants del Carrer Portalet

17.30 h, pl. dels Sedassos. Santa Tecla familiar. Ball de 
gralles petit. Un repertori de peces tradicionals de festa 
combinades amb cançons tradicionals infantils que, a 
través del joc i l’animació, engrescaran els nens (i no tan 
nens) a participar-hi activament. Amb la presència dels 
gegantons Espineta i Cargolí.
Organitza: Grallers de l’Alfàbrega

17.45 h,pl. de les Cols. Trobada de Bandes de 
Cornamuses. Passada musical de lluïment amb Banda 
de Gaitas Xuntanza de Catalunya, Banda de Gaitas de 
Boto Aragonesas, El Sac de Colors del Garraf i Sons de 
la Cossetània de Tarragona.
Organitza: Sons de la Cossetània
Col·labora: Associació de Comerciants del Carrer Portalet

18 h, poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 6è Torneig 
Santa Tecla de bàsquet femení. Primera semifinal del 
torneig. 
Organitza: TGN Bàsquet Club

18 h, pg. Trafalgar, pèrgola Confraria de Pescadors. 
Presentació del Barrilet Petit de Santa Tecla, 
enguany dedicat a la Mulassa. La beguda infantil 
de les Festes de Santa Tecla es consolida. L’èxit de la 
idea ha donat continuïtat al projecte i enguany, amb 
embolcall nou, torna per triomfar entre els més petits. I 
sense alcohol, és clar! La Begudeta es pot trobar a les 
Raffa Gelati de la Rambla Nova i el Serrallo.
Organitza: Tecletes i Puzle A. C.
Amb el suport de: Raffa Gelati

18 h, pg. Trafalgar, pèrgola Confraria de Pescadors. 
Landry el Rumbero. Un grup que barreja cançons 
originals amb una selecció de temes i danses infantils 
de tota la vida, passades pel sedàs de la rumba 
catalana. Produït per Sicus Carbonell, líder de Sabor 
de Gràcia, ha comptat amb músics de la talla de David 
Torras d’Ai, Ai, Ai, DJ Panko d’Ojos de Brujo, Joan 
Garriga de La Troba Kung-Fú, Pep Pascual o Wagner 
Pa, entre altres. 
Organitza: Port de Tarragona

18 h, Port de Tarragona, el Serrallo. Inici de la 
posada de llarg i comiat de soltera de la ximpanzé 
Micaela de Tarragona, en el marc del projecte artístic 
interdisciplinar i performance Monkeys in Love. 
Passejada en golondrina. Places limitades. Reserva 
prèvia a mayquela@gmail.com.
Organitza: Monkeys in Love i Micaela

18.15 h, Rambla Nova, Font del Centenari. Trobada de 
Balls de Pastorets de Catalunya. El Ball de Pastorets 
de Tarragona fa 25 anys i ho vol celebrar juntament 
amb altres colles de pastorets del país. Serà una bona 
oportunitat per veure les variants del ball en les diferents 
poblacions, que mantenen sempre el característic 
picar dels seus pals llargs. Hi participen les colles de 
Vilafranca, Cubelles, Igualada, Vilanova i la Geltrú, 
l’Arboç, el Vendrell, Reus, Torredembarra, Sitges i el grup 
de petits i el de grans de Tarragona.
Organitzen: Ball de Pastorets de Tarragona i Esbart 
Dansaire de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona, Diputació de 
Tarragona, Tacco Distante, La Gelateria i Can Peret

18.30 h, Rambla Nova, Font del Centenari. Arrencada 
de la cercavila de la Trobada de Balls de Pastorets de 
Catalunya. 
Itinerari: Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet, 
baixada Misericòrdia, c. Major i pl. de les Cols. 
Organitzen: Ball de Pastorets de Tarragona i Esbart 
Dansaire de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona, Diputació de 
Tarragona, Tacco Distante, La Gelateria i Can Peret
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18.30 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. El Gran Circ 
de Paco Enlaluna. La Cia. Passabarret s’alia amb 
el cantautor tarragoní Paco Enlaluna per fer la seva 
primera proposta d’espectacle familiar. Què passaria si 
vestíssim Enlaluna de pallasso? Aquí teniu la resposta, 
en viu i en directe. Música, circ i pallassos.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.
Amb el suport de Pallassos Sense Fronteres.

18.30 h, parc de Saavedra. Espectacle de clown amb 
Ventura. Un espectacle ple d’humor, enginy, bretolades 
i, alhora, tendresa i amor, que ens convida a reflexionar, 
a través de l’humor i la senzillesa, sobre el món en què 
vivim.
Organitza: Ekinoci

18.45 h, Moll de Costa, Associació Art i Flamenc. 
Comença el tomb de la posada de llarg i comiat de 
soltera de la ximpanzé Micaela de Tarragona, en el 
marc del projecte artístic interdisciplinar i performance 
Monkeys in Love. Visita a l’Associació Art i Flamenc, 
on Meritxell Puvill farà una actuació de dansa clàssica 
espanyola.
Organitza: Monkeys in Love i Micaela

19 h, Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Santa 
Tecla Simfònica, amb la participació de més de 300 
alumnes de l’Orquestra Simfònica i els cors d’escola del 
Conservatori, cors de l’Escola Municipal de Música de 
Tarragona i la Banda de Grau Professional.
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Escola i Conservatori de Música de la 
Diputació a Tarragona

19 h, des del Portal del Roser. 8a Cursa d’Orientació 
Ciutat de Tarragona. Categories populars, infantils i per 
parelles. Prepareu els frontals!
Informació i inscripcions: www.clubmontsant.org
Organitza: Club Montsant Orientació Tarragona

19 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Concert de 
música internacional amb el Grup Miramar.
Organitza: Ateneu de Tarragona

19.15 h,pl. de les Cols. Passada de lluïment de la 
Trobada de Balls de Pastorets de Catalunya. 
Organitzen: Ball de Pastorets de Tarragona i Esbart 
Dansaire de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona, Diputació de 
Tarragona, Tacco Distante, La Gelateria i Can Peret

19.30 h, baixada de la Pescateria / Trinquet Vell, La 
Taverna del Circ. 1a estació del tomb de la posada de 
llarg i comiat de soltera de la ximpanzé Micaela de 
Tarragona, en el marc del projecte artístic interdisciplinar 
i performance Monkeys in Love. Presentació en societat, 
acompanyada de l’actuació del bluesman Richard White.
Organitza: Monkeys in Love i Micaela

19.30 h, parc de Saavedra. Espectacle de clown amb 
Ventura. Un espectacle ple d’humor, enginy, bretolades 
i, alhora, tendresa i amor, que ens convida a reflexionar, 
a través de l’humor i la senzillesa, sobre el món en què 
vivim.
Organitza: Ekinoci

20 h, poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 6è Torneig 
Santa Tecla de bàsquet femení. Segona semifinal del 
torneig. 
Organitza: TGN Bàsquet Club

20 h, des del local social de la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, c. Cós del Bou, 23.La ruta dels aparadors 
dels 35 anys de la Jove. Un recorregut guiat per 
diferents punts de la ciutat per veure, a través dels 
aparadors de botigues i establiments, els 35 anys de 
trajectòria de la colla (objectes, fotografies, camises…).
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

20 h, pl. dels Sedassos. Tecla amb swing! Concert, 
exhibició de ball i classe oberta amb els professors de 
lindy hop de l’escola Swing is in The Air.
Organitza: Bebop, Sala de Jazz Tarragona

20 h, claustre de l’església de Sant Pau, Centre Cultural 
El Seminari. Concert de Tau Quintet de Cobla. Aquesta 
formació musical, vinculada al Casal Tarragoní, neix 
l’any 2013, fruit del treball de cinc músics:Sergi González 
(flabiol i tamborí), Irene Jordà (tible), M. Teresa Llauradó 
(tenora), Jordi Solé (trompeta) i Gerard Babiloni (fiscorn), 
tots ells components de la Cobla Cossetània. Aquesta 
nova formació, especialitzada en concerts de música 
de cambra, ofereix obres de compositors de música per 
a cobla com Joan Lluís Moraleda i Max Havart, música 
tradicional i diferents arranjaments d’autors com Jacques 
Ibert, Georg Philipp Telemann o Niccolò Paganini. 
Entrada gratuïta limitada a la capacitat de l’espai. 
Organitza: Casal Tarragoní
Col·labora: Centre Cultural El Seminari

21 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. El Gran Circ 
de Paco Enlaluna. La Cia. Passabarret s’alia amb el 
cantautor tarragoní Paco Enlaluna per fer la seva primera 
proposta d’espectacle familiar. Què passaria si vestíssim 
Enlaluna de pallasso? Aquí teniu la resposta, en viu i en 
directe. Música, circ i pallassos.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.
Amb el suport de Pallassos Sense Fronteres.

21 h,des de la baixada de la Pescateria/Trinquet Vell, 
La Taverna del Circ i fins al teatre Metropol. Segueix el 
tomb de la posada de llarg i comiat de soltera de la 
ximpanzé Micaela de Tarragona, en el marc del projecte 
artístic interdisciplinar i performance Monkeys in Love. 
Les percussions i la batucada de Tympanum faran els 
honors musicals.
Itinerari: c. Cós del Bou, pl. de la Font, Bocacalle, c. 
Comte de Rius i Rambla Nova.
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Organitza: Monkeys in Love i Micaela
21.30 h, pl. del Fòrum. Concert amb Vergüenza Ajena. 
Rumba d’aquí!
Organitza: Associació de Comerciants de la Plaça del 
Fòrum

21.30 h, pl. de la Mitja Lluna / Espai Salvador Fà Llimiana. 
Trobada de Balls de Pastorets de Catalunya. Sopar de 
tots els participants. Un bon moment per compartir taula 
i experiències tot enfortint els lligams entre les diferents 
festes representades. 
Organitzen: Ball de Pastorets de Tarragona i Esbart 
Dansaire de Tarragona
Col·laboren: Port de Tarragona, Cansaladeria Bardolet, 
Coca-Cola, Forn Jordi Andreu, Dr. Schär, Pizzeria Cal 
Peter i rosadelacarn.cat.

21.30 h, Rambla Nova, Cafè Metropol. 2a estació del 
tomb de la posada de llarg i comiat de soltera de la 
ximpanzé Micaela de Tarragona, en el marc del projecte 
artístic interdisciplinar i performance Monkeys in Love. 
Presentat per Oriol Grau, la música, la dansa, la poesia i la 
performance prendran el protagonisme del moment àlgid 
de la nit.
Sopar: 10 €, prèvia reserva a mayquela@gmail.com.
Places limitades.
Organitza: Monkeys in Love i Micaela

22h, Teatre Auditori del Camp de Mart. Sílvia Pérez Cruz 
& Raül Fernández Miró, Refree en concert. La sintonia 
i la complicitat d’aquestes dues personalitats singulars, en 
principi molt allunyades, unides a un repertori tan selecte 
com encertat dóna lloc a veritables perles tan emocionants 
com honestes. L’Auditori del Camp de Mart i les Festes de 
Santa Tecla tindran el gran plaer d’acollir-los en aquest 
moment tan especial. Senzillament imprescindible!
Venda d’entrades a les taquilles del Teatre 
Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24h a www.
festivaldestiudetarragona.cat.
Preu: de 20 a 35 €.

22.30 h, pl. Mitja Lluna / Espai Salvador Fà Llimiana. 
Trobada de Balls de Pastorets de Catalunya. Ball folk 
amb la Cobla de la Mitja Lluna i escenari lliure amb els 
músics que acompanyen les diferents colles participants a 
la trobada. Ball, música i festa per acabar aquesta diada, a 
la qual tothom hi està convidat. 
Organitzen: Ball de Pastorets de Tarragona i Esbart 
Dansaire de Tarragona

23h, pg. de les Palmeres. Els millors ritmes dance & house 
comercial del moment: Santa Tecla Party 2014.
Organitza: Fun Party Group
Patrocinen: Estrella Damm, Monster Energy Drink, Coca-
Cola i Santa Teresa
Col·labora: El Informador de Tarragona

23.45 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. Guateque 60s i 
70s.
Organitza: Sala de Festes 24

24 h, parc de Saavedra. Show de VJ + DJ amb remescles 
de YouTube i Internet reivindicant la cultura del remix i els 
referents casposos del món de la televisió i cinema dels 
80 i els 90 méskitsch amb OAU! i DJ Lupe (ska, balkan, 
rumba / Lleida). Amants de la música negra, l’skaclàssic, 
els hits dels 60 i els 80, el rock’n’roll, la rumba i fins i tot 
el mambo, el swing i el balkan, garanteixen una nit ben 
moguda i per a tots els gustos!
Organitza: Ekinoci

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Xavi Fea, DJ del 
Sónar i el Primavera Sound 2014.
Organitza: El Cau

0.30 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. 3a estació 
(i última) sessió golfa del tomb de la posada de 
llarg i comiat de soltera de la ximpanzé Micaela de 
Tarragona, en el marc del projecte artístic interdisciplinar 
i performance Monkeys in Love: The last dance with 
Micaela.
Organitza: Monkeys in Love i Micaela
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Diumenge 14 de 
setembre. La Crida i la 
Diada Castellera
8 h, pl. del Rei. Esmorzar casteller. Avui és dia de 
castells. La diada del primer diumenge és una diada 
de màxims i cal portar les piles ben carregades. Preu: 
8 €. Venda de tiquets a l’estand de Festes del Teatre 
Tarragona els dies 11 i 12 de setembre.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona

10 h, des de l’avinguda Torres Jordi, davant de la Piscina 
Municipal de la Part Baixa i el Serrallo. 35a Peonada 
Popular de Santa Tecla. Longitud aproximada del 
circuit: 6 km. Inscripcions a les instal·lacions esportives 
municipals de Campclar, Part Baixa i el Serrallo, Sant 
Pere i Sant Pau i Sant Salvador, del 25 d’agost al 12 de 
setembre. Més informació: www.tarragona.cat/esports- 
977 551 299.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports
Patrocinen: Vallvé Assegurances, Automàtic Tàrraco i 
Coca-Cola
Col·laboren: Port de Tarragona, AV de Protecció Civil i 
Vespa Club

10 h, poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 3r Torneig de 
Pretemporada del TGN Bàsquet. Partits de 10 a 14 h.
Organitza: TGN Bàsquet Club

10 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Curs ràpid 
de jumping clay (argila polimèrica). Podràs crear els 
elements del Seguici Popular que més t’agradin.
Organitza: Ateneu de Tarragona

11 h, Moll de Costa. LXXXVIII Travessia Nedant al Port 
de Tarragona. La travessia nedant en aigües obertes 
més antiga de l’Estat espanyol. Més informació: www.
rcntarragona.com.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona

11 h, pl. de les Cols i porxos del c. Merceria, i fins 
a les 13 h. Mostra de versions de l’espineta amb 
caragolins. Un any més, i ja en van cinc, l’Associació de 
Restaurants de la Part Alta ens convida a redescobrir, 
en forma de tapa, aquest plat tan tradicional.

Preu: tapa + canya de cervesa, vermut o aigua, 3 €.
Organitza: Associació de Restaurants de la Part Alta 
Patrocina: Estrella Damm

11 h, pl. del Rei. Concentració de la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca.

11.30 h, des de la pl. del Rei i fins a la pl. de la Font, 
cercavila amb les quatre colles participants a la diada 
castellera del primer diumenge. En arribar a la plaça de 
la Font,toc d’entrada. Hi participen les colles: Xiquets 
de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Vella dels 
Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca del Penedès.

12 h, Rambla Nova, tram del Teatre Metropol. Màster de 
zumba.
Organitza: Royal Tàrraco

12 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. El Gran Circ 
de Paco Enlaluna. La Cia. Passabarret s’alia amb 
el cantautor tarragoní Paco Enlaluna per fer la seva 
primera proposta d’espectacle familiar. Què passaria si 
vestíssim Enlaluna de pallasso? Aquí teniu la resposta, 
en viu i en directe. Música, circ i pallassos.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.
Amb el suport de Pallassos Sense Fronteres.

12 h, pl. de la Font. Castells, torres i pilars: Colla 
Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i 
Castellers de Vilafranca. Cada colla intervé per 
torn rotatiu, decidit prèviament per sorteig. La diada 
consta de tres rondes; la colla que no completi les 
tres construccions pot arribar a realitzar fins a dues 
tandes més, mantenint sempre l’ordre sortejat. Els 
pilars tanquen l’exhibició i s’executen de major a menor 
segons el nivell de cada espadat.
 Per acabar, toc de vermut amb els grallers i 
timbalers, mentre a la rotonda del Palau Municipal 
els enxanetes, els caps de colla i els presidents 
són saludats per l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix 
Ballesteros.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. Acte 
retransmès en directe per TAC 12.

13.30 h, pla de la Seu, i fins a les 16.30 h. Arrossos 
de diumenge. L’Associació de Restaurants de la Part 
Alta s’atreveix, per quart any, a oferir una proposta 
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gastronòmica diferent.
Preu per ració i beguda: 6 €.
Organitza: Associació de Restaurants de la Part Alta
Patrocina: Estrella Damm

12.30 h, platja Llarga. Regata de Santa Tecla per a les 
categories de patí a vela sènior, patí júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga

16.30 h, TAP - Tarraco Arena Plaça. 67è Concurs 
Nacional de Colles Sardanistes, vàlid per al Campionat 
de Catalunya. 
Organitza: Casal Tarragoní
Col·laboren: TAP - Tarraco Arena Plaça, Ajuntament de 
Tarragona i Port de Tarragona 

18 h, poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 6è Torneig Santa 
Tecla de bàsquet femení. Partit per al tercer i el quart lloc.
Organitza: TGN Bàsquet Club

18 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Tarda de 
màgia i il·lusionisme amb el grup Tarracadabra. 
Organitza: Ateneu de Tarragona

18 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. 
Presentació del documental Dames i Vells fa història. 
Enguany celebrem els 500 anys de la primera notícia del 
Ball de Dames i Vells de Tarragona. Un bon moment per fer 
una mirada reposada a la seva història i trajectòria. Farà la 
presentació Josep Maria Martorell.
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Ball de Dames i Vells

18.30 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. El Gran Circ 
de Paco Enlaluna. La Cia. Passabarret s’alia amb el 
cantautor tarragoní Paco Enlaluna per fer la seva primera 
proposta d’espectacle familiar. Què passaria si vestíssim 
Enlaluna de pallasso? Aquí teniu la resposta, en viu i en 
directe. Música, circ i pallassos.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.
Amb el suport de Pallassos Sense Fronteres.

19 h, parc de Saavedra. Els dies 14, 15 i 16, i en el marc 
del projecte Tarragona-Tecla-Síria, podreu veure en 
aquest espai la instal·lació “Ser refugiat”. El Comitè Català 
de l’ACNUR recrea allò que es viu en un camp de refugiats 
i com es vetlla per les seves necessitats bàsiques i pel 
respecte als drets humans.
Organitza: Comitè Català de l’ACNUR
Col·laboren: Conselleria de Cooperació i Ekinoci

19 h, parc de Saavedra. TGN Swing està formada per 
un grapat de bojos pel lindy hop que té l’única finalitat de 
promoure l’escena swing per tot Tarragona. Ens delectaran 
amb els passos tan bellugadissos d’aquesta música 
popular dels anys 20.
Organitza: Ekinoci

19 h, Rambla Nova, Balcó del Mediterrani. Santa Tecla 

amb ritme i sabor. Exhibicions de ball, classes populars 
de tango i bachata, desfilades, concerts…
Organitzen: Casa Argentina de Tarragona i Escola 
Salsaburu

19h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. Concert 
amb Holy Family (pop-rock / BCN).
Organitza: Les Granotes

19 h, sala d’actes i rotonda de l’Ajuntament, pl. de la Font, 
1. La Crida. La introduirà la consellera de Festes, Begoña 
Floria, i la farà l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, com mana 
el costum.

Toc d’obertura per la Cobla de Ministrers del Consell 
Municipal. Aquest toc donarà pas a l’acte protocol·lari de 
nomenament del Perpetuador i els Teclers. 

Homenatge al Perpetuador, Oriol Grau Elias. Hi 
ha persones que deixen empremta, i sens dubte som 
davant d’una d’elles. Membre fundador del recuperat 
Ball de Dames i Vells l’any 1981, n’ha sigut membre 
actiu ininterrompudament fins a l’actualitat. Les seves 
aportacions abasten la teatralitat, els textos, el vestuari i la 
direcció del grup com a mestre del Ball. La seva bona feina 
ha ultrapassat la nostra pròpia realitat local, i actualment el 
Ball de Dames i Vells és referent de la cultura popular del 
país. Toca, Peron! Alhora, també s’homenatja els Teclers 
d’Honor: Antoni Morató Rodríguez, Pere Ruiz Anguera, 
Francesc Nadal Miralles, Xavier Budesca Somolinos, 
Joan Fortuny Tàpies i Antonio Rodríguez Rodríguez, 
castellers dels Xiquets de Tarragona amb més de 25 anys 
de trajectòria; Celestí Altés, Tino, Carles Xavier Gómez, 
Manel Enfedaque, Ramon Borràs, Nicolau Cañellas, 
Antoni Masdeu, Fibra, Montse Masdeu i Xavier Altés, 
més de 25 anys fent castells a la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona; la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els 
Castellers de Vilafranca pels castells portats a plaça i 
la valoració de la plaça de la Font com a plaça castellera 
de referència; Núria Torres, primera pastora del Ball de 
Pastorets, que després ha sigut l’encarregada del Ball 
Petit i des de fa uns anys surt amb el Ball dels Set Pecats 
Capitals; David Torres, que ha sigut l’única persona que 
s’ha mantingut en actiu dins del Ball de Pastorets des de la 
seva primera sortida; Lluís Gómez Santos, que ha ballat 
el Patatuf i els Cercolets i ha picat bastons amb l’Esbart 
Santa Tecla; Maria Dolors Baena Font, a títol pòstum, 
per la seva contribució com a escultora i restauradora 
de diferents elements festius, nanos i gegants, i molt 
especialment com a autora del Lleó i el Lleonet de la 
nostra ciutat; La Marató de Sang, que amb el seu esforç 
i capacitat d’implicació ha aconseguit que Tarragona sigui 
un referent de solidaritat pel que fa a la donació de sang.

S’obsequiarà els assistents amb la postal número 25, 
dedicada enguany al Ball de Pastorets.

19.30 h, des del balcó de l’Ajuntament, pl. de la Font, 1. 
Toc de Crida i Tronada. El Toc de Crida per la Cobla 
de Ministrers del Consell Municipal, que anuncia 
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protocol·làriament l’inici de Santa Tecla.

Tot seguit, l’alcalde crida el Visca Santa Tecla! a tota la 
ciutat.

Finalment, l’alcalde cala foc a la metxa que des del balcó 
encendrà els Onze Morters de Santa Tecla i la primera 
Tronada de la Pirotècnia Martí de Borriana (Plana Baixa), 
amb els Visca Santa Tecla! que inunden la plaça. 
Acte retransmès en diferit per Tarragona Ràdio. 

19.30 h, Via de l’Imperi, davant del Portal del Roser. Vols 
conèixer la Festa Major del segle XIX? Vine a la Ruta 
Pin i Soler. Basada en el llibre Ruta Josep Pin i Soler 
(La interpretació de la ciutat), de l’escriptor Magí Sunyer, 
amb l’objectiu de donar a conèixer la figura i l’obra del 
literat tarragoní, transcorre per set indrets de la ciutat de 
Tarragona descrits en la trilogia novel·lística de Pin i Soler 
(La família dels Garrigas, Jaume i Níobe), que retrata la 
Tarragona del segle XIX. 

En acabar el recorregut, Raffa Gelati oferiràals assistents 
una degustació del gelat Pin i Soler.
Idea i desenvolupament: Associació de Professionals i 
Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC)
Gestió: Imaginautes Serveis Culturals
Cal fer reserva prèvia per Internet a www.imaginautes.cat o 
per telèfon al 977 229 930.
Preu: 8 €.Places limitades.

19.45 h, Pati del Rei Jaume I, pl. de la Font, 1. Inauguració 
de l’exposició “Força, equilibri, valor i seny. Castells 
fets a Tarragona”. Imatges castelleres de Joan Figueras, 
jove tarragoní, filòleg i fotoperiodista. Un recorregut pels 
castells fets a la nostra ciutat.
Organitza: Biennal de Castells

20 h, pl. del Fòrum. Santa Tecla gastronòmica. 
Mamadeta al carrer. Avui comença la festa: és moment 
d’estrenar el barrilet, de degustar la primera mamadeta en 
got gran o petit, tot plegat acompanyat de bona música.
Organitzen: Bar Kunan
Col·labora: Chartreuse Diffusion

20 h, poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 6è Torneig Santa 
Tecla de bàsquet femení. Final.
Organitza: TGN Bàsquet Club

20 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Tarda de 
màgia i il·lusionisme amb el grup Tarracadabra. 
Organitza: Ateneu de Tarragona

20 h, Cafè Cerveseria La Tabacalera, c. Felip Pedrell, 
12. Presentació de les copes serigrafiades amb els 
elements del Seguici Popular, enguany el Lleó. Edició 
limitada fins a exhaurir-ne les existències.
Organitza: Cafè Cerveseria La Tabacalera

20.15 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Inauguració 
de l’exposició fotogràfica dels XXV anys del Ball de 

Pastorets. Un repàs en imatges dels darrers 25 anys 
d’aquest ball del Seguici. 
Organitzen: Ball de Pastorets de Tarragona i Esbart 
Dansaire de Tarragona 

Col·labora: Ajuntament de Tarragona i Ca la Meri Gastrobar

20.30 h, Espai Turisme, c. Major, 39. Inauguració de 
l’exposició del projecte fotogràfic Santa Tecla als ulls, 
fotografies de Sandro Bertola i Massimo Torcivia. La mirada 
siciliana a la nostra festa. 
Organitzen: Pep Escoda (www.pepescoda.com), 
Ajuntament de Tarragona i Patronat de Turisme

21 h, Antic Ajuntament, c. Major, 39. Inauguració de 
l’exposició “Castells km 0”. El món casteller és, en 
aquest cas, referència creativa dels components del 
col·lectiu artístic Pilar de Set. Art i castells en diàleg creatiu. 
Els Grallers de l’Alfàbrega ens acompanyaran amb una 
selecció de tocs castellers.
Organitzen: Col·lectiu Pilar de Set i Ajuntament de 
Tarragona

21 h, església de les Carmelites Descalces, c. del Carme, 
2. Concert de cant coral de Santa Tecla amb el Cor 
L’Àncora.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de Tarragona

21 h, Teatre Metropol. Nit de Dansa Jaume Guasch. 
L’Esbart Sant Cugat presenta Mostra de Dansa. Del 
coreògraf a l’espectador, d’un sentiment al moviment, de 
dins enfora i de fora endins a través dels ballarins… Tot 
missatge requereix un mitjà de difusió. En la dansa, el 
moviment és la millor opció.
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21 h, parc de Saavedra. Sopar oriental i pel·lícula hindú 
BCN Knockout!
Organitza: Ekinoci
Col·labora:Festival Nits de Cinema Oriental de Vic

21.30 h, Restaurant La Platja, c. Arrabassada, 2. 8è 
Sopar de Santa Tecla a la fresca, amb l’actuació de 
Yesterday&Today.
Organitza: Restaurant La Platja

22 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Sessió Friki amb 
Fer Catastrofer, que ens presenta el seu espectacle 
Punch! Un dels esports preferits de qualsevol pallasso és 
la boxa. No és el primer ni serà l’últim pallasso que ho faci, 
però potser sí l’únic d’ells que mai ha tastat el triomf. 
Un especialista en derrotes amb el rècord de combats 
perduts, gairebé sempre per KO.
Entrada gratuïta (pay after show).
Col·labora: Ceveses Rosita
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Dilluns 15 de setembre. 
Santa Tecla a les Escoles
Per anar escalfant els motors festius els primers dies 
de Santa Tecla, res millor que l’activitat que ha ajudat 
els nens i nenes a conèixer les interioritats d’alguna de 
les entitats del Seguici: la Santa Tecla a les Escoles. 
Enguany s’han afegit al projecte els tres grans hospitals 
de la ciutat sota la denominació de Santa Tecla als 
Hospitals. La festa s’intenta fer present a tot arreu. Festa 
per a tothom!

9 h, Col·legi Joan Roig. Santa Tecla a les Escoles. El 
Ball de Diables a les Escoles.

9 h, Escola Bonavista. Santa Tecla a les Escoles. El Lleó 
a les Escoles.

9 h, Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael. 
Santa Tecla a les Escoles. La Mulasseta a les Escoles.

9h, Escola Campclar. Santa Tecla a les Escoles. Colla 
Jove Xiquets de Tarragona, els Castells a les Escoles.

11 h, Escola Pau Delclòs. Santa Tecla a les Escoles. La 
Víbria a les Escoles.

11 h, Col·legi Lestonnac-l’Ensenyança. Santa Tecla a les 
Escoles. L’Aligueta a les Escoles.

17 h, Portal del Roser, Itinere. Visita guiada. 
Redescobrim la Catedral, els secrets de la imponent 
Seu de Tarragona. Una visita per conèixer en profunditat 
aquest tresor medieval endinsant-nos en la història, 
les llegendes i els detalls de l’església, les capelles i el 
claustre. Després de l’última restauració, la Catedral torna 
a tenir l’esplendor original que la fa única.
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com- 977 
239 657. Preu: 9,50 €; nens, 4,50 €. Places limitades.
Organitza: Itinere

18 h, pl. de la Font. Món Camp Tarragoní. Cançons d’ahir 
i de sempre. Enguany el Món Camp, en el marc d’aquesta 
actuació de Santa Tecla, retrà homenatge al recentment 
traspassat Bernardo Ríos, ànima de l’associació i 
cantant de referència a la nostra ciutat. Música, mestre!
Organitza: Món Camp Tarragoní

18.30 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. El Gran Circ 
de Paco Enlaluna. La Cia. Passabarret s’alia amb 
el cantautor tarragoní Paco Enlaluna per fer la seva 
primera proposta d’espectacle familiar. Què passaria si 
vestíssim Enlaluna de pallasso? Aquí teniu la resposta, 
en viu i en directe. Música, circ i pallassos.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.
Amb el suport de Pallassos Sense Fronteres.

18.30 h, jardins de la Casa de la Festa. Festa del segon 
volum de la col·lecció dels Contes del Seguici de 
Tarragona, enguany dedicat a l’Àliga. Relat teatral del 
conte per als més petits a càrrec de Muntsa Plana. Amb 
text de Bienve Moya i il·lustracions de Marta Contreras.
Organitzen: Associació d’Amics de la Colla Jove i Insitu 
Comunicació
Col·labora: Diputació de Tarragona

18.30 h, Moll de Costa, s/n. Museu del Port. 
Presentació dels Nanos Pescadors Petits. Els 
Nanos Pescadors Jaume de Castellano i Toneta del 
Pagès fan cinquanta anys i ens porten com a regal els 
Nanos Pescadors Petits, nova parella que s’incorporarà 
enguany al Seguici de la Santa Tecla Petita. Realitzats 
per les expertes mans de l’escultor Manel Llauradó 
Fortuny, a partir d’ara entraran a formar part de 
l’imaginari festiu dels més petits.
Organitza: Associació de Portants dels Nanos Nous de 
Tarragona
Patrocinen: Diputació de Tarragona, Port de Tarragona i 
Repsol

18.30 h, parc de Saavedra. Activitats solidàries 
ACNUR i Pallassos Sense Fronteres. En el marc del 
programa Ser refugiat, Pallassos Sense Fronteres ens 
presenta un espectacle per acostar a petits i grans la 
realitat dels campaments de refugiats.
Organitzen: Comitè Català de l’ACNUR i Pallassos 
Sense Fronteres
Col·labora: Conselleria de Cooperació de l’Ajuntament 
de Tarragona

19 h, des del Portal del Roser, Itinere. Visita guiada + 
degustació. Tastem la història. Visitem la Tarragona 
del segle XIV i assaborim la cuina medieval catalana. 
Tasteu la cuina dels reis segons el receptari medieval 
del Llibre de Sent Soví després d’una passejada pels 
carrers i racons de la Part Alta. Una visita que us 
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aproparà a la gent i els costums de la desconeguda 
Tarragona medieval.
Preu de l’activitat: 19 € (places limitades).
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com - 977 
239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
Col·labora: Restaurant Quim i Quima

19.30 h, jardins del Teatre Metropol. Presentació del 
Griu de Tarragona, una nova peça que entra a formar 
part del bestiari festiu tarragoní. Aquest iniciativa, 
impulsada i desenvolupada per l’Associació de Veïns 
i Veïnes de la Vall de l’Arrabassada, s’ha fet realitat a 
través del projecte del mestre artesà i imatger Joan 
Iniesta Llop. El disseny del vestuari ha anat a càrrec de 
Blanca Ferré i Carreras i la creació de la percussió l’ha 
desenvolupat el jove músic tarragoní Jordi Anglès. El 
proper dia 22 a la tarda farà la seva primera actuació a 
la ciutat en el marc de la cercavila de la vigília.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Vall de 
l’Arrabassada
Patrocinen: Diputació de Tarragona i Repsol
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

20 h, Museum Cafè, c. Sant Llorenç, 5. Inauguració de 
l’exposició “Els déus que som”, de Sònia Rimbau. 
Obert de dimarts a dissabte, a partir de les 21.30 h. Fins 
al 15 d’octubre.
Organitza: Museum Cafè

20.30 h, escales de la Catedral. Xiquets del Serrallo. 
Assaig especial de pilar caminant.

21 h, parc de Saavedra. Cinema i sopar a la fresca a 
preus populars. Avui projecció de la pel·lícula Eduardo 
Manostijeras, de Tim Burton.
Organitza: Ekinoci
Amb la col·laboració de: Rec Tarragona

21.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 
Espaldamaceta en concert. José Juan González (alma 
mater d’Espaldamaceta) és un entusiasta del que fa i 
del que l’envolta, i en el seu últim disc, Baile masái, ha 
decidit aixecar-se: arraconar la cadira i l’acústica, calçar-
se una guitarra elèctrica i acompanyar-se de bateria, 
baix i distorsions.
Accés al concert amb invitació. Invitacions disponibles 
a les taquilles del Teatre Metropol a partir del 4de 
setembre. Màxim quatre invitacions per persona.

21.30 h, pl. de les Cols. Nit de cinema casteller amb 
la projecció del documental Melting pot. Castellers 
indis, govindes catalans. Els govindes són les torres 
humanes que s’alcen, seguint la tradició hinduista, per 
commemorar el naixement del déu Krishna durant un 
dels festivals més populars de l’Índia: el Gokulashtami. 
Ja fa anys que s’impulsen iniciatives per posar en 
relació aquesta tradició índia amb la dels castellers. Els 
Castellers de Sants van ser a Bombai i Thane l’agost de 
l’any 2013 i n’ha sortit aquest documental. Dirigit per la 

documentalista Marta Saleta, pretén deixar constància 
d’aquella experiència d’intercanvi cultural i de trobada 
entre dues cultures a partir de com viuen la tasca en 
equip, la comunitat, la tradició, la superació, el triomf, la 
derrota i l’esforç. 
Els músics Gerard Alís i Manu Sabaté faran una 
introducció en directe de la banda sonora del 
documental.
Organitzen: Castellers de Sants i Biennal de Castells

22 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Sessió Friki 
amb The Famous Rubberband Boy. La seva foto 
hauria d’aparèixer al costat de la paraula freak a 
les enciclopèdies. Els seus actes de contorsió facial 
han estat admirats en 26 països d’arreu del món. 
Aquest temerari artista australià realitza l’escapada 
d’una camisa de força damunt delpogo stick més 
impressionant que s’hagi vist mai. Home o monstre? 
Vostè decideix! (espectacle íntegrament en suahili).
Entrada gratuïta (pay after show).
Col·labora: Ceveses Rosita

22.30 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Conteclada. 
Avui, contes amb Rat Cebrián i Karme González.
Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala.

23 h, bar del Teatre Auditori Camp de Mart. Parrillada 
electrònica amb Jano DJ & C.I.A. (House Music).
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic

23 h, parc de Saavedra. PD Belda. Conegut 
popularment com el Belda en el terreny artístic, és 
dinamitzador sociocultural,ha sigut acordionista 
diatònic i frontman del Conjunt Badabadoc i és àvid 
col·leccionista de discos de música negra, ie-ie, garatge 
i ska.
Organitza: Ekinoci 

23.30h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. 
Concert amb Sifora Kemfai Elfoll (brass band / 
Tarragona).
Organitza: Les Granotes
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Dimarts 16 de setembre. 
Santa Tecla a les Escoles
9 h, Escola Cèsar August. Santa Tecla a les Escoles. El 
Ball de Diables a les Escoles.

9 h, CEE Estela. Santa Tecla a les Escoles. La Víbria a 
les Escoles.

9 h, Escola Joan XXIII. Santa Tecla a les Escoles. 
L’Aligueta a les Escoles.

9 h, Escola La Floresta. Santa Tecla a les Escoles. 
Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castells a les 
Escoles.

9 h, Escola Marcel·lí Domingo. Santa Tecla a les 
Escoles. El Drac de Sant Roc a les Escoles.

9 h, Escola Riuclar. Santa Tecla a les Escoles. Colla 
Castellers Xiquets de Tarragona, els Castells a les 
Escoles.

9 h, Escola Sant Salvador. Santa Tecla a les Escoles. 
Colla Castellera Xiquets del Serrallo, els Castells a les 
Escoles.

9 h, Escola Torreforta. Santa Tecla a les Escoles. El 
Lleó a les Escoles.

9.15 h, Llar d’Infants Cèsar August. Santa Tecla a les 
Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

10 h, Llar d’Infants El Serrallo. Santa Tecla a les 
Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

10.45 h, Llar d’Infants Jigsaw. Santa Tecla a les 
Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

11.30 h, Llar d’Infants Miracle. Santa Tecla a les 
Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

15 h, Col·legi El Carme. Santa Tecla a les Escoles, el 
Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Turcs i 
Cavallets, el Ball de Bastons i el Ball de Valencians a les 
Escoles.

17 h, Portal del Roser, Itinere. Visita guiada. Redescobrim 
la Catedral, els secrets de la imponent Seu de 
Tarragona. Una visita per conèixer en profunditat aquest 
tresor medieval endinsant-nos en la història, les llegendes 
i els detalls de l’església, les capelles i el claustre. Després 
de l’última restauració, la Catedral torna a tenir l’esplendor 
original que la fa única.
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com- 977 
239 657. Preu: 9,50 €;nens, 4,50 €. Places limitades.
Organitza: Itinere

17.30 h,Biblioteca Pública de Tarragona, c. Fortuny, 30. 
Taller-concurs de dibuix “Marató de donació de sang” 
amb la presència del Nano de la Sang ila Nineta i l’Ivori 
del Club dels Tarraconins, que us ajudaran amb el vostre 
dibuix.
Organitzen: Biblioteca Pública de Tarragona, Club dels 
Tarraconins i Marató de Donació de Sang

18 h, parc de Saavedra. Mercat artesà, de segona mà i 
intercanvi.
Organitza: Ekinoci

18.30 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. El Gran Circ 
de Paco Enlaluna. La Cia. Passabarret s’alia amb el 
cantautor tarragoní Paco Enlaluna per fer la seva primera 
proposta d’espectacle familiar. Què passaria si vestíssim 
Enlaluna de pallasso? Aquí teniu la resposta, en viu i en 
directe. Música, circ i pallassos.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.
Amb el suport de Pallassos Sense Fronteres.

18.30 h, pati de la Diputació, pg. de Sant Antoni, 100. 
Presentació dels Nanos dels Xiquets Petits. Els Nanos 
Pescadors Jaume de Castellano i Toneta del Pagès fan 
cinquanta anys i ens porten com a regal els Nanos dels 
Xiquets Petits, nova parella que s’incorporarà enguany al 
Seguici de la Santa Tecla Petita. Realitzats per les expertes 
mans de l’escultor Manel Llauradó Fortuny, a partir d’ara 
entraran a formar part de l’imaginari festiu dels més petits.
Organitza: Associació de Portants dels Nanos Nous de 
Tarragona
Patrocinen: Diputació de Tarragona, Port de Tarragona i 
Repsol

18.30 h, capella de Sant Miquel de la Catedral de 
Tarragona. Inauguració de l’exposició “La Seu de 
Tarragona i la Guerra de Successió 1700-1719”. Com 
es van viure i seguir els esdeveniments de la Guerra de 
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Successió des de la Seu de Tarragona? Aquesta exposició 
ens en donarà la resposta.
Organitzen: Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona i 
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

19 h, seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
c. Escrivanies Velles, 6. Inauguració de la mostra de 
pintura del pintor tarragoní Tito Figueras.
Organitza: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

19 h, pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. Pastís del 
Braç de Santa Tecla. El Gremi de Pastissers presenta 
l’elaboració i degustació popular del pastís monumental del 
Braç de Santa Tecla. Ni més ni menys que 75 metres de 
Braç, que equivalen a 2.000 racions. Distribució de racions 
aptes per a persones celíaques. Recollida prèvia de tiquets 
des de les 18 h a l’estand de Festes instal·lat al vestíbul del 
Teatre Tarragona. Un tiquet per persona. 
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 
Organitza: Gremi de Pastissers

19 h, des del Portal del Roser, Itinere. Visita guiada + 
degustació. Tastem la història. Visitem la Tarragona del 
segle XIV i assaborim la cuina medieval catalana. Tasteu la 
cuina dels reis segons el receptari medieval del Llibre de 
Sent Soví després d’una passejada pels carrers i racons 
de la Part Alta. Una visita que us aproparà a la gent i els 
costums de la desconeguda Tarragona medieval.
Preu de l’activitat: 19 € (places limitades).
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com - 977 
239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
Col·labora: Restaurant Quim i Quima

19.30 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
c. Cós del Bou, 23. Assaig obert de canalla.

20 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. Celebració del 
5è aniversari de l’inici de les emissions de TAC 12. La 
nostra televisió més propera fa cinc anys i ho vol compartir 
amb la ciutat i el territori. Una gala amb la presència, entre 
altres, de Joan Reig i la pallassa Pepa Plana, una tarda 
plena de sorpreses i amb un record molt especial per a 
tots els presents.
Cal recollir invitacions per la seu de TAC 12, av. Rovira i 
Virgili, 40.
Organitza: Tacoalt, Consorci per a la Gestió de la TDT del 
Camp de Tarragona

20 h, pl. de les Cols. Assaig especial de pilar caminant 
dels Xiquets de Tarragona.

20.30 h, local social dels Xiquets de Tarragona, c. Santa 
Anna, 1. Assaig especial de festa major obert a la 
ciutat. 

20.30 h, local social de la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig general de 
castells.

20.30 h, local provisional dels Xiquets del Serrallo, 
Tinglado 4, Moll de Costa, Estació Marítima. Assaig a la 
fresca.

21 h, parc de Saavedra. Cinema i sopar a la fresca a 
preus populars. Avui projecció d’Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind, de Michel Gondry.
Organitza: Ekinoci
Amb la col·laboració de: Rec Tarragona

22 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Sessió Friki 
amb El Gran Dimitri. Dimitri va deixar enrere el seu 
país i la seva vida per un somni: ser com el seu avi, 
un gran artista de circ. De petit sempre estava present 
en les seves actuacions i en els seus assajos, però no 
posava gaire atenció a aprendre’s els números…
Entrada gratuïta (pay after show).
Col·labora: Ceveses Rosita

21.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. La Soul 
Machine en concert. Aquesta banda de versions de 
soul, funky i rhythm’n’blues,amb deu anys de presència 
als escenaris, ens oferirà un concert farcit de versions 
de Ray Charles, Sam Cooke, Otis Redding, Aretha 
Franklin i James Brown. Una màquina de fer música!
Accés al concert amb invitació. Invitacions disponibles 
a les taquilles del Teatre Metropol a partir del 4de 
setembre. Màxim quatre invitacions per persona.

22 h, pl. de la Font. Festival de Dansa Catalana amb 
l’Esbart Dansaire de Tarragona. Un recorregut pel 
millor del seu repertori de danses tradicionals. 
Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

22.30 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Conteclada. 
Avui, contes amb Agus Farré i Muntsa Plana, 
acompanyats de la violista Ariadna Jané.
Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala.

23 h, bar del Teatre Auditori Camp de Mart. Parrillada 
electrònica amb Mónica Belno, Element DJ i Swimen 6 
(Remember Music).
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic

23.30h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. 
Concert amb Happy Town DJ (set tec-depp. / 
Tarragona).
Organitza: Les Granotes

23 h, parc de Saavedra. PD Caganer vs. 
Xerramequ,Caçadors de Bootlegs vol. 1.La festa és el 
mitjà i el ball l’objectiu. Posem música dels 60 i els 70i 
també d’actual. Es tracta de ballar, des del reggae fins a 
l’ska, des del pop fins al funk. 
Organitza: Ekinoci
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Dimecres 17 de setembre
9 h, Escola Ponent. Santa Tecla a les Escoles. La 
Víbria a les Escoles.

9 h, Escola Pax. Santa Tecla a les Escoles. La 
Mulassetaa les Escoles.

9 h, Escola L’Arrabassada. Santa Tecla a les Escoles. 
Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castells a les 
Escoles.

9 h, Escola de Pràctiques. Santa Tecla a les Escoles. 
Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els Castells a les 
Escoles.

9 h, Escola Mediterrani. Santa Tecla a les Escoles. El 
Ball de Pastorets a les Escoles.

9 h, Col·legi La Salle de Torreforta. Santa Tecla a les 
Escoles. El Bou de Tarragona a les Escoles.

9 h, Col·legi Sagrat Cor. Santa Tecla a les Escoles. El 
Ball de Gitanes a les Escoles.

9 h, Col·legi Santa Teresa de Jesús. Santa Tecla a les 
Escoles. Colla Castellers Xiquets de Tarragona.

9 h, Col·legi Sant Pau Apòstol. Santa Tecla a les 
Escoles. El Lleó a les Escoles.

9 h,El Gimnàs, c. Reding,17. Curs d’iniciació al 
boxmaster.
Organitza: El Gimnàs

9.15 h, Llar d’Infants El Ninot. Santa Tecla a les 
Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

10 h, Hospital Universitari Joan XXIII i Hospital 
Sociosanitari Francolí. Santa Tecla als Hospitals. Els 
Nanos Nous als Hospitals. Enguany encetem aquesta 
proposta adreçada als tarragonins que per raons de 
salut no poden gaudir de la festa. 
Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Hospital 
Universitari Joan XXIII, Hospital Sociosanitari Francolí i 
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

10 h, Llar d’Infants La Taronja. Santa Tecla a les 
Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

10.45 h, Llar d’Infants Sant Salvador. Santa Tecla a les 
Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

11 h, Centre d’Educació Especial Solc. Santa Tecla a 
les Escoles. El Drac de Sant Roc a les Escoles.

11.30 h, Llar d’Infants Sant Pere i Sant Pau. Santa Tecla 
a les Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

12.15 h, Llar d’Infants Tic-Tac. Santa Tecla a les 
Escoles, el Nano Capità a les Escoles.

15 h, Escola Sant Pere i Sant Pau. Santa Tecla a les 
Escoles. Els Set Pecats Capitals a les Escoles.

17 h, Portal del Roser, Itinere. Visita guiada. 
Redescobrim la Catedral, els secrets de la imponent 
Seu de Tarragona. Una visita per conèixer en 
profunditat aquest tresor medieval endinsant-nos en 
la història, les llegendes i els detalls de l’església, les 
capelles i el claustre. Després de l’última restauració, la 
Catedral torna a tenir l’esplendor original que la fa única.
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com- 977 
239 657. Preu: 9,50 €; nens, 4,50 €. Places limitades.
Organitza: Itinere

17 h, El Gimnàs, c. Reding,17. Curs d’iniciació al 
boxmaster.
Organitza: El Gimnàs

18 h, pl. de les Cols. Fes-te gran i dóna el teu xumet 
a la Víbria. Segur que els vostres pares us han dit més 
d’un cop que sou massa grans per xarrupar el xumet, 
però és tan agradable, tan desitjat, que no es pot 
llençar com aquell qui res, ni encara menys donar-lo a 
qualsevol! On o a qui podem deixar-lo? Cap problema: 
doneu-lo a la Víbria, que guardarà els xumets de tots els 
petits que no saben què fer-ne. A més, ballarà per a tots 
vosaltres la “Cançó del xumet”, composta expressament 
per a aquesta ocasió.
Organitza: Víbria de Tarragona

18 h, parc de Saavedra. Tarda Fes-Tecletes. Ja arriba 
el concert “marca Minipop” de les Festes de la ciutat. 
L’Associació Tecletes, Mares de Tarragona i el Festival 
Minipop organitzen una tarda familiar perquè tots els 
públics puguin gaudir de música en directe, jocs i tallers 
i refrescar-se amb la Begudeta. 
Organitzen: Ekinoci i Tecletes

18 h, Rambla Nova, tram del Balcó, davant de la 
Geladeria Farggi. El gelat de les Festes. El sorbet de 
mandarina, el caramel i la xocolata negra es barregen 
amb la nostra beguda identitària i festera: el Chartreuse, 
verd i groc. 
Degustació popular del gelat. Els tiquets es reparteixen 
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amb l’edició del diari Més Tarragona. Un tiquet per 
persona. Distribució fins a exhaurir-ne les existències.
Organitza: Farggi
Col·laboren: Chartreuse Diffusion, Més Tarragona i Onda 
Cero

18.30 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. El Gran Circ 
de Paco Enlaluna. La Cia. Passabarret s’alia amb 
el cantautor tarragoní Paco Enlaluna per fer la seva 
primera proposta d’espectacle familiar. Què passaria si 
vestíssim Enlaluna de pallasso? Aquí teniu la resposta, 
en viu i en directe. Música, circ i pallassos.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 hores 
abans de l’inici de cada espectacle.
Amb el suport de Pallassos Sense Fronteres.

18.30 h, jardins del Teatre Metropol. Presentació dels 
Nanos del Nàstic Petits. Els Nanos Pescadors Jaume 
de Castellano i Toneta del Pagès fan cinquanta anys 
i ens porten com a regal els Nanos del Nàstic Petits, 
nova parella que s’incorporarà enguany al Seguici de la 
Santa Tecla Petita. Realitzats per les expertes mans de 
l’escultor Manel Llauradó Fortuny, a partir d’ara entraran 
a formar part de l’imaginari festiu dels més petits.
Organitza: Associació de Portants dels Nanos Nous de 
Tarragona
Patrocinen: Diputació de Tarragona, Port de Tarragona i 
Repsol

18.30 h, parc de Saavedra. Fes-Tecletes! Els Murmur 
s’han fet grans, en el millor sentit de la paraula. Són 
un dels grups veterans del Camp de Tarragona. Van 
començar quan eren adolescents com a Canya Verda, 
es van desdoblar en Popsy Pop i es van reinventar el 
1994 sense inventar res però donant-hi una volta més 
enllà: les guitarres recaragolades són la base de tota 
la seva música, amb referents de tots els grans dels 
anys 90. Ara, vint anys després, presentem un CD nou 
treballat com si fos una peça d’artesania.
Organitzen: Ekinoci i Tecletes/Minipop

19 h, Via de l’Imperi, davant del Portal del Roser. Vols 
conèixer la Festa Major del segle XIX? Vine a la 
Ruta Pin i Soler. Basada en el llibre Ruta Josep Pin i 
Soler (La interpretació de la ciutat), de l’escriptor Magí 
Sunyer, amb l’objectiu de donar a conèixer la figura i 
l’obra del literat tarragoní, transcorre per set indrets de 
la ciutat de Tarragona descrits en la trilogia novel·lística 
de Pin i Soler (La família dels Garrigas, Jaume i Níobe), 
que retrata la Tarragona del segle XIX. 
En acabar el recorregut, Raffa Gelati oferirà als 
assistents una degustació del gelat Pin i Soler.
Idea i desenvolupament: Associació de Professionals i 
Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC).
Gestió: Imaginautes Serveis Culturals
Cal fer reserva prèvia per Internet a www.imaginautes.
cat o per telèfon al 977 229 930.
Preu: 8 €.Places limitades.

19 h, des del Portal del Roser, Itinere. Visita guiada + 

degustació. Tastem la història. Visitem la Tarragona 
del segle XIV i assaborim la cuina medieval catalana. 
Tasteu la cuina dels reis segons el receptari medieval 
del Llibre de Sent Soví després d’una passejada pels 
carrers i racons de la Part Alta. Una visita que us 
aproparà a la gent i els costums de la desconeguda 
Tarragona medieval.
Preu de l’activitat: 19 € (places limitades).
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com - 977 
239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
Col·labora: Restaurant Quim i Quima

19.30 h, Antiga Audiència, pl. del pallol, 3. Presentació 
dels nous vestits dels diables i de les noves 
carabassetes del Ball de Pastorets. Després de 25 
anys toca renovar el vestuari dels diables, segons un 
nou dissenyi pintura de Beatriz Garcia. La confecció 
ha anat a càrrec d’Àngels Montoliu, M. Rosa Vallverdú i 
Rosa Montijano. També les carabassetes necessitaven 
un canvi, i Àngels Cantos s’ha encarregat de fer-ne una 
nova versió que avui també es presenta.
Organitzen: Ball de Pastorets de Tarragona i Esbart 
Dansaire de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
Patrocina: Repsol

19.30 h, Pretori romà, sala del Sarcòfag d’Hipòlit. 
Presentació del llibre Llegendes de Tarragona, 
d’Emili Samper. Aquest llibre presenta cinquanta-sis 
llegendes agrupades en tretze apartats diferents que 
recuperen el testimoni de la Tarragona llegendària, des 
de la seva fundació fins a l’actualitat, i que conviden 
a resseguir-ne els carrers i els racons. La presentació 
anirà a càrrec de Joan Cavallé.
Organitza: Casa de les Lletres

19.30 h, pl. Ripoll. Aperitius Teatrals. Una proposta 
que ens convida a viure aquest espai com un escenari 
teatral del món de les màscares de la Commedia 
dell’Arte.
Organitzen: Jaume Villalba Produccions i alumnes d’arts 
escèniques de l’IES Martí i Franquès

20 h, Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, c. 
Major, 14. Presentació de la web de l’Arxiu Fotogràfic 
dels Xiquets de Tarragona. La presentació anirà 
precedida de la xerrada“La recerca de fotografies 
antigues de castells”, a càrrec de l’historiador casteller 
Pere Ferrando. Albert Pallarès i Carles Suriñach, 
responsables de l’arxiu, ens explicaran el contingut 
d’aquesta nova web que posa a l’abast de tothom 
aquest ingent llegat casteller.
Organitza: Xiquets de Tarragona

20.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 
Inauguració de l’exposició “500 anys, 500 fotografies 
de Dames i Vells”, mostra commemorativa dels cinc-
cents anys de la primera notícia documental del Ball 
de Dames i Vells de Tarragona. En farà la presentació 
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Josep Maria Martorell.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

20 h, pati del Palau de la Diputació, pg. de Sant Antoni, 
100. Inauguració de la “25a exposició de bonsais”.
Organitza: Associació Tarragona Bonsai
Col·labora: Diputació de Tarragona

20 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. 
Presentació de la targeta d’associat de la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

20 h, estadi municipal de Torreforta, c. Gaià, s/n. 2n 
Torneig El Futbol del Poble. Una manera de reivindicar 
els valors d’aquest gran esport, el futbol a l’antiga.
Organitza: Futbol Club Tàrraco

21 h, parc de Saavedra. Cinema i sopar a la fresca a 
preus populars. Tiny Furniture, de Lena Dunham.
Organitza: Ekinoci
Col·labora: Festival Rec

22.30 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Conteclada. 
Avui, contes amb Imma Pujol i Carles Alcoy.
Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala.

22.30 h, pl. de la Font. Txarango & Búhos en concert. 
La irrupció de Txarango en el panorama musical el 2012 
amb el seu Benvinguts al llarg viatge va ser com un 
cicló. Les expectatives generades amb un nou treball 
carregat d’energia ja ha desbordat totes les previsions. El 
seu segon disc, Som riu, ja se l’han descarregat més de 
100.000 persones. Tot un fenomen musical que passarà 
per la nostra plaça més festera i emblemàtica, i en 
aquesta ocasió compartiran escenari amb els Búhos, uns 
habituals a Santa Tecla que ens acostaran la seva versió 
més personal carregada de ritmes reggae i ska-rock. 
Promet ser una nit d’aquelles que no s’obliden. Som-hi!

22.30 h, Bar Mala*Bar, c. Enrajolat. Concert amb els 
grups Hogaza i Swing Swing.
Organitza: Bar Mala*Bar

23 h, bar del Teatre Auditori Camp de Mart. Parrillada 
electrònica amb Super Pandas (indietrònica, electrònica, 
pop i rock).
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic

23 h, parc de Saavedra.DJ Lupe (ska, balkan, rumba / 
Lleida).
Organitzen: Ekinoci

23.30h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. Concert 
amb Fuckin Bollocks (rock-garage / Barcelona).
Organitza: Les Granotes

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. DJ OGT(rumba).
Organitza: El Cau
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Dijous 18 de setembre. 
L’Entradeta de Músics i 
la Baixadeta
9 h, Escola Tarragona. Santa Tecla a les Escoles. La 
Moixiganga a les Escoles. 

9 h, Escola El Miracle. Santa Tecla a les Escoles. 
Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els Castells a les 
Escoles.

9 h, Col·legi Sant Domènec, Santa Tecla a les Escoles. 
El Ball de Pastorets a les Escoles.

9 h, Col·legi Mare de Déu del Carme. Santa Tecla a les 
Escoles. El Bou de Tarragona a les Escoles.

9 h, Col·legi Mare Nostrum. Santa Tecla a les Escoles. 
Colla Castellers Xiquets de Tarragona, els Castells a les 
Escoles.

9 h, Escola Els Àngels. Santa Tecla a les Escoles. 
Xiquets del Serrallo, els Castells a les Escoles.

10 h, Escola El Serrallo. Santa Tecla a les Escoles. Els 
Nanos Nous a les Escoles.

11 h, CAP Llevant. Santa Tecla als Hospitals. Els 
Nanos Vells als Hospitals. Enguany encetem aquesta 
proposta adreçada als tarragonins que per raons de 
salut no poden gaudir de la festa. 
Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Hospital 
Universitari Joan XXIII, Hospital Sociosanitari Francolí i 
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

12 h, Portal del Roser. L’Entradeta de Músics. Emulant 
els seus companys grans, els nostres petits músics 
entraran a la ciutat seguint el costum. Itinerari: Portal 
del Roser, pl. del Pallol, c. Cavallers, c. Major i pl. de les 
Cols. 

15 h, Escola Saavedra. Santa Tecla a les Escoles. El 
Ball de Serrallonga a les Escoles.

15 h, Col·legi La Salle Tarragona. Santa Tecla a les 

Escoles. El Ball dels Set Pecats Capitals a les Escoles.

17 h, Portal del Roser, Itinere. Visita guiada. 
Redescobrim la Catedral, els secrets de la imponent 
Seu de Tarragona. Una visita per conèixer en 
profunditat aquest tresor medieval endinsant-nos en 
la història, les llegendes i els detalls de l’església, les 
capelles i el claustre. Després de l’última restauració, la 
Catedral torna a tenir l’esplendor original que la fa única.
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com- 977 
239 657. Preu: 9,50 €;nens, 4,50 €. Places limitades.
Organitza: Itinere

La Santa Teca i el Rotet de Santa Tecla es fusionen 
per celebrar l’abdicació de l’avorriment. I el lema 
resa“Fem pair!”, amb una proposta que combina 
gastronomia i espectacle en clau de territori. Cerveses 
artesanes, vins naturals, mel, pa, formatges i verdures 
ecològiques, i tot cuinat amb segell d’autor. La 
singularitat de la cultura del Camp de Tarragona, amb 
l’antena posada en els valors de la sostenibilitat, la 
sobirania alimentària, la qualitat de vida mediterrània,la 
innovació contemporània i l’accent picant de l’estil 
flamboiant. Aquí teniu el Rotet de Santa Teca!!! 
Gaudiu-ne els dies 18, 19 i 20.
Organitzen: Santa Teca i El Rotet de Santa Tecla

17 h, pla de la Seu. La Fira del Rotet de Santa Teca. 
Obertura de la fira: degustació de cervesa artesana, vi 
natural i tapes/plats elaborats per diferents restaurants 
de Tarragona. Fira gastronòmica de proximitat, 
temporada i ecologia del territori. Mostra alimentària 
de productes artesans i ecològics, elaborats sota 
criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, 
amb productors, restauradors, cervesers i vinaters de 
la zona. Hi participen els restauradors d’El Cortijo, El 
Llagut, Lola&Tapes, Portal 22, Txar3verd (amb servei 
de barra tot el dia), Almosta, Mas Folch, Quinoa, El Tros 
i Cuinetes; els cervesers Les Clandestines, Estraperlo, 
Reptilian, Segarreta, Garnatxa Beer i L’O; els vinaters 
Escoda&Sanahuja, Laureano Serres (Mendall), Jordi 
Llorens, Abel Aguadé (Sant Roc), Moisès Virgili (9+), 
Comalats, Clot de les Soleres, El Solà d’Ares, Partida 
Creus, Celler Sicus i Dasca & Vives; i els productors De 
Flor en Flor, I un Rave!, Àpit Integral, Espècies a Mà, 
Herbes de la Conca, Nurgaia, Forn Jordi Andreu i Xai de 
Cal Ton Gros.

17 h, Patronat de Turisme, c. Major, 39. El Rotet 
de Santa Teca. Equilibri, Jornada sobre Cultura, 
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Pràctiques & Territori Sostenibles: Pensament & 
Cultura. De la mà d’experts i expertes, reflexionarem 
sobre el patrimoni immaterial, sobre els conceptes 
de territori i d’alimentació. Coneixerem altres formes 
d’organitzar-se i pensar la cultura. Descobrirem 
projectes de conservació i de custòdia del territori. Ens 
acompanyaran Rafael López-Monné (fotògraf i geògraf), 
Jesús Ortiz (associació CEN), J. Ignacio A. Sevil 
(antropòleg) i Elisenda Trilla (Creació en Territori i DOQ 
del Camp). Tot plegat, regat amb un bon vinet.

18 h, TAP - Tarraco Arena Plaça, c. Mallorca. Inauguració 
de la primera fira de la tapa i l’automòbil de Tarragona, 
Tàrraco Tast Week. Tasta les millors tapes en el marc 
d’una gran exposició de l’automòbil. Oberta els dies 19, 
20 i 21, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
Organitza: APIC S.L.

18 h, des del pla de la Seu. La Baixadeta de l’Aligueta, 
la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits 
i la Cucafereta. Per cinquè any, els joves portadors 
de les nostres bèsties més menudes demostraran 
que s’adapten a qualsevol circumstància festiva. 
La Baixadeta es consolida com un acte més de la 
seqüència ritual tarragonina. Avui els més petits podran 
portar l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, la Cucafereta 
i els Gegants Moros Petits sense ser-ne els portadors 
oficials. 

Demanem la col·laboració dels pares i mares perquè 
els protagonistes reals d’aquest dia siguin els nens i les 
nenes: ben bé que ells, la nit del 21, els deixen sols! 

Recorregut: pla de la Seu, escales de la Catedral, pl. de 
les Cols, c. Major, baixada Misericòrdia i pl. de la Font. 
Col·laboren: Àliga, Mulassa, Lleó, Cucafera i AMPA 
Lestonnac-L’Ensenyança
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio.

18.30 h, pla de la Seu. Els tallers del Rotet de Santa 
Teca. Taller infantil de fer gegants i capgrossos. Fins 
a les 21 h, l’artista Pau López dirigeix un taller per a 
nenes i nens de totes les edats que tinguin ganes de 
pintar, retallar i construir tot reciclant. 

18.30 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. DJ Dengue (Reus). Ritmes africans i llatins per 
agitar els malucs i remenar el pandero.

18.30 h, pl. Verdaguer. La plaça del Circ. Pepa Plana 
i Toti Toronell presenten l’espectacle familiar 
Despistats. T’has preguntat mai què està passant a 
l’altre costat de la paret? Què està fent el veí del segon 
tercera? Aquest espectacle parteix d’aquesta idea. Dos 
mons que conviuen de costat, dues realitats: un pallasso 
i una pallassa. Pepa Plana i Toti Toronell treballen a la 
pista junts per primera vegada.
Preu: 8 €; menors de 12 anys, 5 €. Venda d’entrades: 
Tarracoticket i a les taquilles del Teatre Metropol.

19 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. 
Queimada popular.
Organitza: Centro Galego de Tarragona

19 h,pg. de les Palmeres. Obertura de l’Espai 
Barraques. Decidim desobeir! L’any 2005 neix el 
projecte de Barraques Tarragona, integrat per una sèrie 
de col·lectius, majoritàriament juvenils, de la ciutat 
que pretenen crear un espai alternatiu per gaudir de la 
nostra festa major (Santa Tecla) i autofinançar-se per 
desenvolupar els seus projectes construint una nova 
societat. Al llarg d’aquests anys les Barraques Tarragona 
han anat creixent en nombre de participants i any rere 
any ofereixen més activitats de diversos camps per 
arribar a tots els tarragonins i tarragonines, siguin grans 
o petits.

Enguany el Col·lectiu Barraques el formen:Agrupament 
Escolta i Guia Fent Camí, Arran Tarragona, Brot Bord 
del Camp de Tarragona, Cau de Llunes (AFRT), Casal 
Popular Sageta de Foc, CUP Tarragona, Endavant 
(OSAN) Tarragona, Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans i Tornavís Teatre.
Organitza: Col·lectiu Barraques

19 h, des del Portal del Roser, Itinere. Visita guiada + 
degustació. Tastem la història. Visitem la Tarragona 
del segle XIV i assaborim la cuina medieval catalana. 
Tasteu la cuina dels reis segons el receptari medieval 
del Llibre de Sent Soví després d’una passejada pels 
carrers i racons de la Part Alta. Una visita que us 
aproparà a la gent i els costums de la desconeguda 
Tarragona medieval.
Preu de l’activitat: 19 € (places limitades).
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com - 977 
239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
Col·labora: Restaurant Quim i Quima

19.30 h, Agrupació Fotogràfica de Tarragona, 
c. Governador González, 7, 1r. Inauguració de 
l’exposició fotogràfica retrospectiva “Santa Tecla 
2013”. Un repàs a les millors fotografies presentades al 
concurs de fotografia digital de l’any passat.
Organitza: Agrupació Fotogràfica de Tarragona

19.30 h, Museu d’Art Modern de Tarragona, c. Santa 
Anna, 8. Inauguració de l’exposició “Julio Antonio 
125 anys. Volum dibuixat”.
Organitza: Museu d’Art Modern de Tarragona

19.30 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència. Presentació 
del documental La Mirada de l’Àliga. Un projecte 
d’Explay.es, dirigit per Andrea Maria Torres i Jeremy 
Alonso. Tot va començar amb l’enregistrament, amb 
una càmera GoPro instal·lada al mateix cap de l’Àliga, 
del dia de la Baixada. Un bon treball, innovador, i amb 
un dels actes més especials de la nostra festa com a 
protagonista.
Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala.
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Organitza: Explay TGN
Col·laboren: URV, Ajuntament de Tarragona i Chartreuse 
Diffusion

19.30 h, pl. Ripoll. Aperitius Teatrals. Una proposta 
que ens convida a viure aquest espai com un escenari 
teatral del món de les màscares de la Commedia 
dell’Arte.
Organitzen: Jaume Villalba Produccions i alumnes d’arts 
escèniques de l’IES Martí Franquès

20 h, Espai Turisme, c. Major, 37. Taller de preparació 
i degustació de còctels amb Chartreuse. Compra de 
tiquets a l’Oficina de Turisme de l’Antic Ajuntament o a 
www.tarragonaturisme.cat (places limitades). Preu per 
tiquet: 10 € (inclou barrilet). Màxim 4 tiquets per persona. 
Activitat exclusiva per a més grans de 18 anys.
Organitza: Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
Col·labora: Chartreuse

20 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Copa Lotus (Vilanova-Tarragona),recents 
guanyadors del Sona9, presenten un directe genuí 
d’arrel folk-rock, idoni per refrescar les neurones.

20.30 h, c. Enrajolat. Bar Mala*Bar. Night Funk.
 * 20.30 h, DJ Hp
 * 23 h, Funk Cake Quartet
 * 24.30 h, Sardinas Golden Rules
 * 01.30 h, Jordeep& Co.
Organitza: Bar Mala*Bar

20.30 h, pl. de les Cols. Castellers de Sant Pere i Sant 
Pau. Assaig especial del pilar caminant. 

21 h, pl. de les Cols. Colla Jove Xiquets de Tarragona. 
Assaig especial de pilars i pilar caminant.

21 h, Totem Cafè, Rambla Vella, 15. Presentació del nou 
videoclip Damned and Devil del DJ tarragoní Paco 
Galera.
Organitzen: Totem Cafè i Evenfilms

21 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Albaraka Reggae (Almoster), veterans dels sons 
jamaicans i la música negra en format sound system. Ells 
són Louie Selecteur i Bragga MC. 

21 h,pg. de les Palmeres. Vine a sopar a les Barraques, 
on podràs gaudir d’entrepans a la fresca a preus 
populars.
Organitza: Col·lectiu Barraques

22 h, pl. de la Mitja Lluna, Espai Salvador Fà Llimiana. 
Ball de gralles i ball folk. El nostre Ball de Gitanes 
celebra trenta anys de la seva recuperació. Aquesta nit 
els acompanyaran molts dels músics amb els quals han 
compartit actuacions de festa major. Faktoria Folk tancarà 
aquesta nit amb un ball folk.
Organitza: Ball de Gitanes de Tarragona

22 h, jardins del Camp de Mart. Festival Art-e d’Arts 
Visuals i Música Avançada. Arriba novament aquesta 
proposta de llarga tradició a la nostra festa major. Aquest 
any completaran tres nits als jardins del Camp de Mart. 

•	 Zona Bar
22 h, Javier Ortiz
24 h, Wilk.o

Organitza: Associació Cultural Vòrtex

22.30 h, pg. de les Palmeres. Primera nit dels Concerts 
de Barraques amb:
* Fetitxe13 (hip-hop).Guanyadors del concurs de grups 
Barraques 2014. Fetitxe 13 és una crítica a la mitificació 
absurda de les estrelles de la música, al món del 
mainstream i la falta de fons i contingut. Una reivindicació 
de l’artista com a ésser despert i pensant, remant a 
contracorrent i en constant evolució.
* Extracto de Lúpulo (punk-rock). Extracto de Lúpulo és 
un dels grups tarragonins de punk-rock més reconeguts 
en l’àmbit estatal. Aquest fet els ha permès portar el seu 
directe festiu i combatiu als principals focus del rock, com 
el festival Aupa Lumbreiras!! de Villena o l’Aste Nagusia 
de Bilbao. Actualment compaginen les actuacions en 
directe amb la preparació del seu esperat segon treball 
discogràfic.
* Relamido’S (ska-punk).Una bateria, un baix, un 
teclat, un parell de guitarres, tres vents, veus… Aquesta 
combinació porta per nom Relamido’S, els tarragonins 
més skandalosos del món!La seva música, basada en 
l’ska-punk, combinat amb la gran quantitat d’energia que 
desprenen, convida un públic de totes les edats a passar 
una bona i divertida estona de gresca, sense deixar de 
banda, però, la reivindicació.
Organitza: Col·lectiu Barraques

23 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa Teca. 
La primera nit del Rotet serà amenitzada per:

•	 Catalan Dub Fundation (Alt i Baix 
Camp). Bases hipnòtiques, veus 
profundes i melodies sensuals. 

•	 Culemba (Reus).Estrena exclusiva d’una 
formació que promet trencar esquemes, 
ritmes durs i descarats de l’ona llatina 
d’última generació. Cúmbia i reggaeton.

•	 Titànik (Tarragona).Un històric de 
l’escena musical de la ciutat ens regala 
una sessió de ritmes llatins sinuosos 
i apetitosos per a tots els panderos 
descarats.

23 h, parc de Saavedra. Concert amb Papagayo (ska, 
rumba i reggae / Cambrils). La seva música és festa i 
alegria, amb una base de ska, rumba i reggae.
Organitza: Ekinoci

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa electrorock 
amb DJ Ecléctico.
Organitza: El Cau
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Divendres 19 de 
setembre. La Santa Tecla 
Petita
11 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Pregó de 
les Festes de la Residència. Tot seguit, actuació de 
l’Aula d’Instruments Tradicionals de l’Escola de Música 
de Tarragona.

12 h, pla de la Seu. La Fira del Rotet de Santa Teca. 
Obertura de la fira i, al migdia, degustació de cervesa 
artesana, vi natural i menú popular a triar, elaborat per 
diferents restaurants de Tarragona. Fira gastronòmica 
de proximitat, temporada i ecologia del territori. Mostra 
alimentària de productes artesans i ecològics, elaborats 
sota criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, 
amb productors, restauradors, cervesers i vinaters de 
la zona. Hi participen els restauradors d’El Cortijo, El 
Llagut, Lola&Tapes, Portal 22, Txar3verd (amb servei 
de barra tot el dia), Almosta, Mas Folch, Quinoa, El Tros 
i Cuinetes; els cervesers Les Clandestines, Estraperlo, 
Reptilian, Segarreta, Garnatxa Beer i L’O;els vinaters 
Escoda&Sanahuja, Laureano Serres (Mendall), Jordi 
Llorens, Abel Aguadé (Sant Roc), Moisès Virgili (9+), 
Comalats, Clot de les Soleres, El Solà d’Ares, Partida 
Creus, Celler Sicus i Dasca & Vives; i els productors De 
Flor en Flor, I un Rave!, Àpit integral, Espècies a Mà, 
Herbes de la Conca, Nurgaia, Forn Jordi Andreu i Xai de 
Cal Ton Gros.

12 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Sun Ra-Fi (Valls). Desnaturalitzat per naturalesa, 
amant del ball de la serpent i del rock del pollastre a 
l’ast, aprenent del swing de l’aixada i sempre disposat a 
fotre un twist. 

14 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Paudebanyoles (Banyoles), bandarra reformat 
que, tot i que no es prodiga gaire, quan s’acobla als 
plats aixeca polseguera.

17 h, Portal del Roser, Itinere. Visita guiada. 
Redescobrim la Catedral, els secrets de la imponent 
Seu de Tarragona. Una visita per conèixer en 
profunditat aquest tresor medieval endinsant-nos en 

la història, les llegendes i els detalls de l’església, les 
capelles i el claustre. Després de l’última restauració, la 
Catedral torna a tenir l’esplendor original que la fa única.
Informació i reserves: itineretarragona@gmail.com- 977 
239 657. Preu: 9,50 €; nens, 4,50 €. Places limitades.
Organitza: Itinere

17 h Patronat de Turisme, c. Major. 39. El Rotet de 
Santa Teca. Equilibri, Jornada sobre Cultura, 
Pràctiques & Territori Sostenibles:Alimentació, 
Consum & Acció. Parlarem d’agroecologia. Aprendrem 
sobre emprenedoria verda, teràpies naturals i formes 
alternatives d’economia i consum. Ens acompanyaran 
Joan Vives, Núria Cosialls (L’Hort de la Sínia), Marta 
Terrassa (Nurgaia Ecològic), Josep Cester i Roger 
Cáceres (Xarxa ECO). Tot plegat, regat amb un bon 
vinet!

17 h, pla de la Seu. Els tallers del Rotet de Santa 
Teca. Taller infantil de fer gegants i capgrossos. Fins 
a les 21 h, l’artista Pau López dirigeix un taller per a 
nenes i nens de totes les edats que tinguin ganes de 
pintar, retallar i construir tot reciclant. 

17.30 h, Centre Sociocultural de la Part Alta, c. Puig 
d’en Pallars, s/n. Crea i fes moure les teves pròpies 
figures del Seguici Popular. Vols muntar un Lleó o una 
Mulassa en miniatura i que facin els moviments que tu 
els indiquis? Doncs vine a muntar-los amb peces de 
Lego WeDo o Littlebits.
Activitat per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. 
Inscripcions a partir de l’1 de setembre a www.dynamid.
es.

17.30 h,pg. de les Palmeres. Obertura de l’Espai 
Barraques. Decidim desobeir! 
Organitza: Col·lectiu Barraques

18 h,pg. de les Palmeres. Activitats de tarda. 
Xocolatada.
Organitza: Col·lectiu Barraques

18 h, c. Lleida. Escapada del Ball de Cossis Petit.
Col·labora: Agrupació de Comerciants del Carrer Lleida

18 h, pl. de les Cols. Primers versots i parlaments 
dels balls parlats petits. 

—18 h, Ball de Serrallonga Petit.
—18.20 h, Ball de Pastorets Petit.
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18.20 h, c. Lleida. Primer ball amb parlaments del Ball 
de Gitanes Petit.
Col·labora: Agrupació de Comerciants del Carrer Lleida

18.30 h, pl. Verdaguer. La plaça del Circ. Pepa Plana 
i Toti Toronell presenten l’espectacle familiar 
Despistats. T’has preguntat mai què està passant a 
l’altre costat de la paret? Què està fent el veí del segon 
tercera? Aquest espectacle parteix d’aquesta idea. Dos 
mons que conviuen de costat, dues realitats: un pallasso 
i una pallassa. Pepa Plana i Toti Toronell treballen a la 
pista junts per primera vegada.
Preu: 8 €; menors de 12 anys, 5 €. Venda d’entrades: 
Tarracoticket i a les taquilles del Teatre Metropol.

18.30h, pg. de les Palmeres. Activitats de tarda. Fira 
kermesse de l’AEG Fent Camí: esquís cooperatius, 
piscina de pescar peixos, cèrcols i suport per fer 
punteria, laberint per bufar una bola, laberint per anar 
movent i fer arribar la bola a lloc, Twister 3D i futbolí amb 
disc.
Organitza: Col·lectiu Barraques i AEG Fent Camí

19 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Xulián Freire (Madrid).Perla de l’escena del 
blues a la Península. Guitarra, veu i harmònica sublims, 
condensades en el cos d’un senyor.

19 h, des de la pl. de la Font. Cercavila de la Santa 
Tecla Petita. El Seguici Petit enceta les aparicions 
dels elements més representatius de la nostra festa. 
Reproduint l’estètica i la manera de fer del Seguici gran, 
ompliran places i carrers de músiques, balls i espurnes. 
Petits de mida però grans de cor!
Hi participen: Ball de Diables Petit, Drac Petit, Bou Petit, 
Vibrieta, Ball de Serrallonga Petit, Aligueta, Mulasseta, 
Cucafereta, Lleonet, Negritos Petits, Gegants Moros 
Petits, els debutants Nanos Nous Petits acompanyats i 
apadrinats pels Nanos Petits de Reus, Ball de Bastons 
Petit, Ball de Pastorets Petit, Ball del Patatuf Petitet, 
Ball de Cercolets Petit, Ball de Bastons Petit de l’Esbart 
Santa Tecla, Ball de Gitanetes, Ball de Cossis Petit, la 
Colla Petita dels Xiquets de Tarragona i la Banda Petita 
de la Unió Musical de Tarragona.
Itinerari: pl. de la Font, baixada Misericòrdia, c. Major, pl. 
de les Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa Anna, pl. 
del Rei, Pilat, baixada Pescateria, c. Cós del Bou i pl. de 
la Font.
Recordem als pares i familiars la necessitat que els 
elements festius actuïn autònomament a fi de facilitar la 
visió i el gaudi d’aquest acte. 
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ofereix beguda 
refrescant als esforçats petits teclers.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio.

19.30 h, pg. de les Palmeres. Una Finestra al Món. 
Contacontes. Una finestra al món és un projecte 
educatiu que es planteja com a objectiu principal 
l’intercanvi d’experiències educatives entre els alumnes 
de la nostra escola i els nens i nenes de les escoles del 

campament de refugiats sahrauís Smara.
 Mitjançant aquesta experiència pretenem que els 
nostres alumnes coneguin altres formes de viure, 
d’entendre el món, posant-los en contacte directe, 
malgrat la distància, amb nens pertanyents a una altra 
lògica cultural. 
Organitzen: Col·lectiu Barraques i Una Finestra al Món

20 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment de la Santa 
Tecla Petita. En acabar, darrer ball amb parlaments 
del Ball de Gitanetes.

20 h, Espai Turisme, c. Major, 37. Taller de preparació 
i degustació de còctels amb Chartreuse. Compra de 
tiquets a l’Oficina de Turisme de l’Antic Ajuntament o a 
www.tarragonaturisme.cat (places limitades). 
Preu per tiquet: 10 € (inclou barrilet). Màxim 4 tiquets per 
persona. Activitat exclusiva per a majors de 18 anys.
Organitza: Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
Col·labora: Chartreuse

20.15 h, pl. de les Cols. Versots i parlaments dels 
balls parlats petits.

— 20.15 h, Ball de Sant Miquel i Diables Petit. 
— 20.30 h,Ball de Serrallonga Petit.
— 20.50 h, Ball de Pastorets Petit.

20.30 h, local social de la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert de canalla.

20.30 h, local provisional dels Xiquets del Serrallo, 
Tinglado 4, Moll de Costa, Estació Marítima. Assaig a la 
fresca.

20.30 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Txaç (la Serra d’Almos), un quartet de corda que 
fan música amable amb melodies boniques i algun toc 
d’innovació.

20.30 h, Fòrum de la Colònia, c. Lleida. El Batec del 
Temps: presentació de l’obra A cel obert, del fotògraf 
Pep Escoda. Amb l’objectiu d’unir patrimoni i art i 
mostrar la riquesa històrica de la ciutat a partir de la 
interpretació de creadors actuals, Tarragona Cultura ha 
iniciat durant el 2014 un nou projecte 3.0, El Batec del 
Temps, que es presenta per Santa Tecla. Durant els dies 
19 i 20 podrem gaudir de la presentació de les dues 
intervencions artístiques que el fotògraf Pep Escoda ha 
creat enguany al voltant del Fòrum de la Colònia i del 
Circ romà amb la col·laboració de Marta Richardson 
i Abelardo Castellet. La intervenció al Fòrum de la 
Colònia, titulada A cel obert, inclou vídeo, fotografia, 
text i acció, i es podrà visitar permanentment a http://
elbatecdeltemps.tarragona.cat.

Organitzen: Tarragona Cultura i Museu d’Història de 
Tarragona

Col·labora: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

21 h, pl. Verdaguer. La plaça del Circ. Pepa Plana i Toti 
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Toronell presenten l’espectacle familiar Despistats. 
T’has preguntat mai què està passant a l’altre costat 
de la paret? Què està fent el veí del segon tercera? 
Aquest espectacle parteix d’aquesta idea. Dos mons 
que conviuen de costat, dues realitats: un pallasso i una 
pallassa. Pepa Plana i Toti Toronell treballen a la pista 
junts per primera vegada.
Preu: 8 €; menors de 12 anys, 5 €. Venda d’entrades: 
Tarracoticket i a les taquilles del Teatre Metropol.

21 h,pg. de les Palmeres. Vine a sopar a les 
Barraques, on podràs gaudir d’entrepans a la fresca a 
preus populars.
Organitza: Col·lectiu Barraques

21 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 10. Lo tuyo y lo mío. 
Els èxits de sempre en una història cantada com mai. 
75 cançons en 75 minuts recordant el més sublim i el 
més freaky de la nostra història musical. Des de Rocío 
Jurado, Raphael, Karina, Marisol o Mocedades fins a 
Mecano, Presuntos Implicados, Shakira o Fangoria. Que 
no pari la música!
Direcció: Joan Maria Segura
Direcció musical: Dídac Flores
Amb: Manuel Ramos, Karen Gutiérrez i Dídac Flores 
Preu: 16 €. Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
-977 222 014.

21.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què 
ens explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. 
Toca, Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21.30 h, Teatre El Magatzem, Cooperativa Obrera 
Tarraconense, c. Fortuny, 23. El Mikado, Titipu 
Corporation S.A.L’Estudi de Música i la Cooperativa 
Obrera Tarraconense ens presenten aquesta opereta 
deliciosa que ja fa més d’un segle que és un referent 
mundial del teatre musical. Cantabambolines ha sigut el 
projecte que ha aixoplugat aquesta producció que ara es 
mostra a la ciutat en el marc de la seva festa gran.
Venda d’entrades a la Cooperativa Obrera 
Tarraconense, c. Fortuny, 23. Preu: 6 €.
Organitza: Estudi de Música de Tarragona
Col·laboren: Cooperativa Obrera Tarraconense i 
Ajuntament de Tarragona

21.30 h, pl. dels Sedassos. Espectacle de naixement 
de la batucada Engrescats.
Organitza: Engrescats de Tarragona
Col·labora: Colla de Diables Foc i Gresca

21.30 h, Catedral. Concert de compositors 
tarragonins amb el Cor i Orquestra dels Amics de 
la Catedral i els organistes. Una acurada selecció 
d’obres dels nostres compositors, que ens mostra 
l’enorme valor del talent musical tarragoní.
Concert gratuït.
Intèrprets: Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral de 
Tarragona
Organistes: Miquel Castillejo i Miquel Rovirosa
Direcció:Miquel Barbarà
Organitza:Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral
Col·laboren: Capítol de la Catedral Metropolitana i 
Primada de Tarragona i Ajuntament de Tarragona

22 h, Palau de Congressos, Sala August. Las Noches 
de El Club de la Comedia. Dani Pérez, Santi Rodríguez 
i El Monaguillo. Monòlegs enginyosos i ben trenats al 
servei del bon humor.
Venda d’entrades a www.traslarisa.es. 
Preu: de 14 a 18 €.
Organitza i produeix: 600’NS
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i El Palau

22 h, local social dels Xiquets de Tarragona, c. Santa 
Anna, 1. Assaig extraordinari de Festa Major. 

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

22 h, local social de la Colla Castellera de Sant Pere i 
Sant Pau. Assaig especial de Santa Tecla. En acabar, 
canya i tapa per a tots els assistents.

22 h, jardins del Camp de Mart. Festival Art-e d’Arts 
Visuals i Música Avançada.

•	 Zona Bar 

22 h, Domsom Chikibrown
23.30 h, Cremita Crew
1.30 h, Gilda
3.30 h, El Timbe 

•	 Zona Pista/Esplanada 

22 h, Petita
23.30 h, Straight
1 h, Khat
2.30 h, Ivan López
4 h, Thortek 

Organitza: Associació Cultural Vòrtex

22.30 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Els monòlegs 
de Toni Moog. Un dels monologuistes amb més èxit 
del país torna a Tarragona. Vine a riure amb un dels 
referents d’El Club de la Comedia i Paramount Comedy.
Organitza: Pub Highland

22.30 h, Capsa de Música, antiga Tabacalera, av. Vidal 
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i Barraquer, s/n. Concerts tarragonins amb Olive® i 
Jómiv. És evident que la festa major és un bon moment 
per conèixer millor el nostre panorama musical més 
immediat. Avui a la Capsa de Música sentirem dues 
propostes que enguany han fet un gran pas endavant. 
D’una banda, l’Òliver Márquez, que sota el nom 
d’Olive®i acompanyat d’un expert grup de músics ens 
presentarà el seu primer treball discogràfic,Música 
simple. Tancarà la nit el concert de Jómiv, alter ego 
de José Miguel Vázquez Rosillo, que ens presentarà el 
seu amable i interessant disc Un palmo, dos pies, tres 
codos. Per la festa, músics d’aquí!
Concert gratuït limitat a la capacitat de la sala.

23 h, pl. del Rei. Concert amb Los Sirgadors i La 
Tandarica Bastard Orkestar. Des de les terres de 
l’Ebre ens arriben Los Sirgadors, una aposta musical 
que fusiona el blues afroamericà amb la música d’arrel, 
amb un resultat espectacular. I tot seguit la Tandarica, 
que ha tombat per tot arreu amb el seu particular so 
d’origen balcànic. Després de molt caminar i tocar pels 
carrers i places d’arreu, volen oferir-nos un concert 
pensat per ser tocat dalt d’un escenari. Segur que 
aquesta nit trobarem l’Ebre i els Balcans més propers 
que no ens pensem!

22.30 h, Bar Musical Stereo, c. Trinquet Vell, 14. Concert 
amb The Issues.
Organitza: Bar Musical Stereo

23 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. La segona nit del Rotet serà amenitzada per:

•	 Ivory (Tarragona). Rock i r’n’b ben entès i amb 
ganes de créixer. Una banda que peta bé i que 
prometen fotre algun extra pel Rotet.

•	 Harrison Ford Fiesta (Tarragona).El Romain 
va aterrar a Tarragona fa uns anyets i ara, 
acompanyat del Cèsar, el Pablo i el David, sembla 
que estan a punt d’enlairar-se. Fiu!

•	 Groove Roger (Vilanova). Un històric de l’escena 
musical de la costa al sud de Barcelona. Un DJ 
que ha viscut el soul a fons i que ara trepitja 
la pista del freestyle amb una elegància poc 
habitual.

23.30 h,pg. de les Palmeres. Inici dels concerts de 
Barraques amb els grups:

•	 Flames At Sunrise (metal-rock). Guanyadors 
del concurs de grups Barraques 2014. Aquest 
projecte és conegut com Flames At Sunrise, un 
grup que reneix de l’experiència amb entusiasme, 
ple d’energia i de noves idees, amb un aire fresc, 
buscant nous sons, barrejant estils, del metall al 
rock, del rock al hardcore.

•	 Eina. “Cal protestar, fins i tot quan no serveix 
de res”, deia Manuel de Pedrolo. Per això hem 
decidit no quedar-nos parats mentre l’enemic 
avança i hem preparat un espectacle en format 
reduït (Thrashoo a la guitarra i Àlex cantant) amb 
cançons d’Eina, Ovidi Montllor i Inadaptats.

•	 Mr. Freak Ska (ska). Mr. Freak Ska és l’aclaridor 
pseudònim darrere del qual s’amaga la carrera 
en solitari de l’original rudeboy mataroní Jaume 
Cuadrada, membre fundador de la banda de ska 
i reggae The Cabrians i impulsor de projectes de 
l’escena jamaicana catalana com Flight 404 i The 
Dollars.

•	 DJ Sagaç Selecter.

23.30 h, parc de Saavedra. Ángel Plur (ska, balkan 
i electroswing / Madrid). Frenètic, incombustible i 
completament boig per la música dels Balcans, Ángel 
Plur facinc anys que transforma cada una de les seves 
sessions en un festa de la originalitat musical. Are 
YouBalkan?
Organitza: Ekinoci

23.45 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. El millor soul, 
blues, funky i rock’n’roll amb el grup The Soul Man 
Quartet.
Organitza: Sala de Festes 24

24 h, pl. dels Sedassos. Músiques de canya. Ball de 
gralles. La primera aparició pública dels grallers més 
nostrats. L’esforç i els assajos es posen de manifest 
en aquest espai tan tradicionalment graller. Un punt de 
trobada ineludible per als amants de la bona música de 
ball, servida amb gralla i timbal. Hi participen: Grallers 
Sonagralla, Grallers La Virolla, Grallers de l’Alfàbrega, 
Grallers Els Quatre Garrofers, Grallers de l’Esperidió, 
Grallers Pelacanyes, Grallers Tocaferro i So Nat, Grallers 
de Tarragona. 
Organitzen: grups de grallers locals 

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Cris & Petes(hits).
Organitza: El Cau
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Dissabte 20 de setembre. 
El Retaule,la Mostra de 
Folklore i la Marató de 
Sang
8 h, Rambla Nova / Cañellas. Amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alzheimer, l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Tarragona distribuirà material informatiu 
de la malaltia i objectes realitzats als tallers d’estimulació 
cognitiva.
Organitza: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer 
de Tarragona

8 h, pla de la Seu. La Fira del Rotet de Santa Teca. 
Obertura de la fira amb un esmorzar de forquilla. 
Fesols i viandes pesades, acompanyades de cervesa 
artesana i vi natural. Fira gastronòmica de proximitat, 
temporada i ecologia del territori. Mostra alimentària de 
productes artesans i ecològics, elaborats sota criteris de 
sostenibilitat i respecte pel medi ambient, amb productors, 
restauradors, cervesers i vinaters de la zona. Degustació 
de cervesa artesana i vi natural i menú a triar, elaborat 
per diferents restaurants de Tarragona. Hi participen els 
restauradors d’El Cortijo, El Llagut, Lola&Tapes, Portal 
22, Txar3verd (amb servei de barra tot el dia), Almosta, 
Mas Folch, Quinoa, El Tros i Cuinetes; els cervesers Les 
Clandestines, Estraperlo, Reptilian, Segarreta, Garnatxa 
Beer i L’O; els vinaters Escoda&Sanahuja, Laureano 
Serres (Mendall), Jordi Llorens, Abel Aguadé (Sant Roc), 
Moisès Virgili (9+), Comalats, Clot de les Soleres, El 
Solà d’Ares, Partida Creus, Celler Sicus i Dasca & Vives; 
i els productors De Flor en Flor, I un Rave!, Àpit Integral, 
Espècies a Mà, Herbes de la Conca, Nurgaia, Forn Jordi 
Andreu i Xai de Cal Ton Gros.

8 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa Teca. 
1001 (Valls).Un home atrapat en unes freqüències difícils, 
molt difícils de desxifrar. Un exercici d’obertura mental en 
el bon sentit del terme espacial. 

9 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11, 
ininterrompudament fins a les 21h. Santa Tecla Solidària. 
Tarragona 10 anys de Marató de Donació de Sang, 
10 anys d’èxit. Enguany celebrem el desè aniversari, 

i volem fer-ho amb tots els que ens heu acompanyat 
durant aquests deu anys i els que us sumeu per als deu 
següents. Durant tot el dia, activitats, actuacions, servei 
de guarderia i obsequis per a tots els donants (entrada 
a l’Aquopolis i una entrada per a un partit del Nàstic, 
entre d’altres). En aquesta edició, per primer cop ens 
acompanyarà el Nano de la Sang. A més, comptarem 
amb la participació desinteressada de personalitats de 
l’àmbit polític, cultural, artístic i esportiu, que faran de la 
Marató una veritable festa de solidaritat i civisme.
Recorda que pots reservar hora per fer la teva 
donació. Trobaràs més informació al web del Banc de 
Sang: www.donarsang.gencat.cat.
Organitzen: Banc de Sang i Teixits, conjuntament amb 
l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès i 
l’Ajuntament de Tarragona
Facebook.com/donarsang
Twitter @donarsang

9 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa Teca. 
Ferran Diví (Tarragona). Bandarra no reformat que, tot i 
que no es prodiga gaire, quan s’acobla als plats aixeca 
polseguera i alguna cosa més.

10 h, pati del Palau de la Diputació, pg. de Sant Antoni, 
100. Tallers de Bonsai.
Organitza: Associació Tarragona Bonsai
Col·labora: Diputació de Tarragona

10 h, Complex Educatiu Laboral. Torneig de Rugby 
Santa Tecla 2014.
Organitza: Club de Rugby Tarragona

10 h, pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. Xistorrada 
popular.
Preu: xistorra i canya, 2 €.
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

10 h, pl. de la Mitja Lluna/ Espai Salvador Fà Llimiana. 
Trobada de col·leccionistes de plaques de cava del 
Camp de Tarragona.
Organitzen: Associació de Col·leccionistes de Plaques de 
Cava del Camp de Tarragona i Ateneu de Tarragona

10 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. The Feos’ Experience (Tarragona). Una colla 
de bromistes professionals que es fan passar per una 
orquestrina perquè les seves dones els deixin anar de 
marxa.
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10.30 h, platja Llarga, des del Càmping Las Palmeras. 
Jornada de neteja del bosc de la Marquesa. Una 
iniciativa adreçada a contribuir a la conservació d’aquest 
emblemàtic indret tarragoní.
Informació i inscripcions:administracio@
associacioaurora.org- 977 520 205.Places limitades.
Organitzen: Fluor Plant Engineering i Associació Aurora

11 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Vermut & Sardana contemporània. El plat fort 
del Rotet de Santa Teca. Prometem que aquesta serà 
una experiència edificant i digna de ser explicada als 
néts i als contertulians. Dubteu que la catalanitat té 
encara racons amagats des d’on es pot desterrar la 
sorna sorneguera i la casta baladrera? No us perdeu 
la Cobla Reus Jove prement els queixals i projectant 
síncopes ben enteses de tenores, tibles, flabiols i 
fiscorns.

Fira gastronòmica de proximitat, temporada i ecologia 
del territori. Mostra alimentària de productes artesans 
i ecològics, elaborats sota criteris de sostenibilitat 
i respecte pel medi ambient, amb productors, 
restauradors, cervesers i vinaters de la zona. Degustació 
de cervesa artesana i vi natural i menú a triar, elaborat 
per diferents restaurants de Tarragona. Hi participen els 
restauradors d’El Cortijo, El Llagut, Lola&Tapes, Portal 
22, Txar3verd (amb servei de barra tot el dia), Almosta, 
Mas Folch, Quinoa, El Tros i Cuinetes; els cervesers Les 
Clandestines, Estraperlo, Reptilian, Segarreta, Garnatxa 
Beer i L’O; els vinaters Escoda&Sanahuja, Laureano 
Serres (Mendall), Jordi Llorens, Abel Aguadé (Sant Roc), 
Moisès Virgili (9+), Comalats, Clot de les Soleres, El 
Solà d’Ares, Partida Creus, Celler Sicus i Dasca&Vives; 
i els productors De Flor en Flor, I un Rave!, Àpit Integral, 
Espècies a Mà, Herbes de la Conca, Nurgaia, Forn Jordi 
Andreu i Xai de Cal Ton Gros.

11 h, c. Enrajolat. CercaVermut Musical. Deu edicions 
d’aquesta activitat confirmen l’esperit de continuïtat dels 
molts tarragonins i tarragonines que hi participen.
Organitza: Associació d’Amics de la Cercabirra
Col·laboren: MalaBar i Cervesa Rosita

11 h, pl. de l’Antic Escorxador. 2n Vermut Rumbero 
Santa Tecla 2014, amb la participació de diferents grups 
de rumba del territori.
Organitzen: Vergüenza Ajena i Tarragona Ràdio

11.30 h, pl. dels Sedassos. Vermut graller. Amb 
l’actuació dels grallers de les colles castelleres de la 
ciutat. Enmig de la temporada castellera, els grups 
de gralles dels Xiquets de Tarragona, la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la Colla 
Castellera Sant Pere i Sant Pau ens oferiran un gran 
repertori. Tot això acompanyat del millor vermut de 
Tarragona!
Organitza: AEiG Alverna

12 h, Complex Educatiu Laboral. Torneig de Rugby 

Santa Tecla 2014. Partit de veterans entre el Club 
Rugby Tarragona (Old Vultures) i l’Arrasate Rugby 
Taldea.
Organitza: Club de Rugby Tarragona

12 h, davant del Port Esportiu / costa de Tarragona. 
41è Trofeu Imperial Tàrraco - Regata Santa Tecla de 
creuers, categoria vela creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona

12 h, Via de l’Imperi, davant del Portal del Roser. Vols 
conèixer la Festa Major del segle XIX? Vine a la 
Ruta Pin i Soler. Basada en el llibre Ruta Josep Pin i 
Soler (La interpretació de la ciutat), de l’escriptor Magí 
Sunyer, amb l’objectiu de donar a conèixer la figura i 
l’obra del literat tarragoní, transcorre per set indrets de 
la ciutat de Tarragona descrits en la trilogia novel·lística 
de Pin i Soler (La família dels Garrigas, Jaume i Níobe), 
que retrata la Tarragona del segle XIX. 
En acabar el recorregut, Raffa Gelati oferirà als 
assistents una degustació del gelat Pin i Soler.
Idea i desenvolupament: Associació de Professionals i 
Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC)
Gestió: Imaginautes Serveis Culturals
Cal fer reserva prèvia per Internet a www.imaginautes.
cat o per telèfon al 977 229 930.
Preu: 8 €. Places limitades.

12 h, pl. del Rei. Exhibició de gimnàstica rítmica.
Organitza: Club Esportiu Kalos Tarragona

12h, parc de Saavedra. Vermut musical.
Organitza: Ekinoci

12 h, pl. de la Font. Concurs de Baldufa Memorial 
Àngel Vicient. Un clàssic a la festa tarragonina.
Organitza: Club Maginet

12.30 h, pl. de les Cols. Vermut del vinet i el formatge 
a càrrec del grup Bitartean. Sabor i música tradicionals 
al peu de les escales més emblemàtiques i festives 
de la ciutat. En aquesta ocasió ens acompanyaran 
els Bitartean, un grup procedent d’Euskadi amb fortes 
relacions musicals a la nostra ciutat. Tot un luxe! 
Denominació d’origen cent per cent!
Col·labora: DO Tarragona

12.30 h, Bar La Pepita, pl. Verdaguer, 9. Presentació 
del Vermut de Santa Tecla amenitzat per The 
Soulman Quartet.
Organitza: Bar La Pepita

13 h, Rambla Nova, davant del monòlit commemoratiu 
del 125è aniversari del Club Gimnàstic. Santa Tecla 
gastronòmica. VI Truitada Gegant de Santa Tecla. 
Pintxo de truita i vermut: 2,50 €.
Organitza: Federació de Penyes del Club Gimnàstic de 
Tarragona

14 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 



37

Teca. Xavier Macaya i Xavier Cañisà (Reus), un 
contrabaix i un home orquestra marcats per l’estigma 
dels músics rodamons.

14 h, c. Cós del Bou, pl. de l’Esperidió i baixada 
Pescateria. Santa Tecla gastronòmica. La Colla Jove 
Xiquets de Tarragona prepara la XVI Paella Popular de 
les Festes. Tot un clàssic!
Preu: socis, 7 €; no socis, 8 €. Venda de tiquets a 
l’estand de Festes o a la mateixa colla fins al divendres 
19 de setembre.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove

15 h, c. Cós del Bou, pl. de l’Esperidió i baixada 
Pescateria. Païm la paella amb la Xaranga Suk1pà. 
Toca fer-la baixar…
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove

17.30 h, Rambla Nova, Font del Centenari. Arribada 
dels participants a la 32a Mostra de Folklore Viu. 
Nanos, Capgrossos, Cabuts I Esparriots. Enguany 
els nostres Nanos Pescadors fan cinquanta anys. Una 
bona ocasió per, entre moltes altres activitats, acostar 
a la nostra ciutat una excel·lent mostra de nanos 
vinguts d’arreu del país. Una ocasió única per veure 
uns conjunts de nanos magnífics. Hi participen: Nanos 
Nous de Tarragona, Nanos de Reus, Nanos Nous de les 
Dominiques de Tarragona, Família Cap de Llúpia de Vic, 
Nans de Castellterçol, Nanos de Vinaròs, Nanos Vells de 
Tarragona, Nans de Mataró, Nanos de Montblanc, Nans 
del Barri del Mercat de Cardona, Nans de Manresa, 
Nans i Capgrossos de l’Arboç, Dansa dels Nanos del 
Corpus de València i Capgrossos de Vilafranca del 
Penedès.
Organitzen: Agrupació de Portants dels Nanos Nous de 
Tarragona i Ajuntament de Tarragona
Patrocinen: Ajuntament de Tarragona, Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Tarragona, Port de Tarragona, 
Dow i Repsol 
Col·laboren: Confraria de Pescadors de Tarragona i 
Fundació Dominiques

18 h, pg. de les Palmeres. TgnSwing pels carrers de 
la Part Alta. Per primer any a Barraques Tarragona, 
de la mà de TgnSwing i The Feos’ Experience 
hem organitzat una ruta pels carrers de la Part Alta 
de la ciutat, on pararem a cada plaça per ballar a 
ritme de swing de la mà del quartet de jazz que ens 
acompanyarà. Les places i carrers on s’aturarà a ballar 
són:

•	Carrer de l’Enrajolat
•	Plaça d’en Rovellat
•	Passeig de les Palmeres

Itinerari: pg. de les Palmeres, Rambla Vella, c. Sant 
Oleguer, baixada de la Pescateria,c. Enrajolat,Pilat, c. 
Santa Anna, pl. del Fòrum, pl. d’en Rovellat, pl. dels 
Àngels, pl. del Rei, baixada de la Pescateria, c. Sant 
Oleguer, Rambla Vella i una altra vegada al pg. de les 

Palmeres. 
Organitzen: Col·lectiu Barraques i TgnSwing

18 h, Rambla Nova, Font del Centenari. Arrencada de 
la 32a Mostra de Folklore Viu. Nanos, Capgrossos, 
Cabuts i Esparriots. Hi participen: Nanos Nous 
de Tarragona, Nanos de Reus, Nanos Nous de les 
Dominiques de Tarragona, Família Cap de Llúpia de Vic, 
Nans de Castellterçol, Nanos de Vinaròs, Nanos Vells de 
Tarragona, Nans de Mataró, Nanos de Montblanc, Nans 
del Barri del Mercat de Cardona, Nans de Manresa, 
Nans i Capgrossos de l’Arboç, Dansa dels Nanos del 
Corpus de València i Capgrossos de Vilafranca del 
Penedès.
Itinerari: Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet, c. 
Major i pl. de les Cols. 
Organitzen: Agrupació de Portants dels Nanos Nous de 
Tarragona i Ajuntament de Tarragona
Patrocinen: Ajuntament de Tarragona, Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Tarragona, Port de Tarragona, 
Dow i Repsol
Col·laboren: Confraria de Pescadors de Tarragona i 
Fundació Dominiques

18 h, pla de la Seu. Els tallers del Rotet de Santa 
Teca. Taller infantil de fer gegants i capgrossos. Fins 
a les 21 h, l’artista Pau López dirigeix un taller per a 
nenes i nens de totes les edats que tinguin ganes de 
pintar, retallar i construir tot reciclant. 

17.30 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Xulián Freire (Madrid). Segona oportunitat per 
gaudir d’aquesta meravella de la naturalesa del blues.

18 h, pati del Palau de la Diputació, pg. de Sant Antoni, 
100. Demostració de les tècniques i el disseny en 
bonsais.
Organitza: Associació Tarragona Bonsai
Col·labora: Diputació de Tarragona

18 h.Visites guiades pels tallers d’art de la zona 
centre de Tarragona.
Informació i inscripcions: FacebookArt Zoom Tarragona- 
676 174 268 / 619 661 874
Organitza: Art Zoom Tarragona

18 h, envelat de la pl. Verdaguer, fins a les 2 h de la 
matinada. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm 
patrocina Teclatapa, la taverna dels tastets. Inauguració 
de l’espai gastronòmic que durant quatre dies permet 
els àpats ràpids: panets de truita, entrepà vegetal, 
entrepà de bacó i formatge, entrepà de llonganissa 
i xoriço, entrepà de sobrassada i formatge, patates 
fregides, pepito de vedella, hamburguesa amb ceba 
i formatge, sandvitxos de pernil i formatge, frankfurt, 
entrepà de llom, patates braves, bratwurst amb ceba 
i formatge, entrepà d’ous ferrats amb llom adobat, 
entrepà de pollastre adobat amb enciam i creps de 
Nutella.
Una iniciativa de les associacions Aerodance, L’Albada, 
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Amics de la Part Alta, Aquí Hi Ha Marro, La Unió, La 
Ballaruga, Col·lectiu de Dones de Sant Salvador, Club 
Maginet, Disc 45,Nou Ritme, Som i Serem, La Tarraco 
de Luxe, Sinhus Sport, La Granja Colours Fantasy, Tots 
a Una i Fotem-li Canya.

18h, Rambla Nova, entre els carrers Adrià i Roger de 
Llúria. Classe i exhibició de ball country.
Organitza: Grup de Ball Country Crazy Boots

18.30 h, parc de Saavedra. Magí Valls (clown/ Lleida) 
presenta: No pasnas.Espectacle de pallassos i bufons, 
apte per a tots els públics.
Organitza: Ekinoci 

18.30 h, parc de Saavedra. Caricatures amb Tziqui 
Artworks (http://www.blog.tziqui.com).
Organitza: Ekinoci 

18.45 h, pl. de les Cols. Lluïment de la32a Mostra 
de Folklore Viu. Nanos, Capgrossos, Cabuts i 
Esparriots. Hi participen: Nanos Nous de Tarragona, 
Nanos de Reus, Nanos Nous de les Dominiques 
de Tarragona, Família Cap de Llúpia de Vic, Nans 
de Castellterçol, Nanos de Vinaròs, Nanos Vells de 
Tarragona, Nans de Mataró, Nanos de Montblanc, Nans 
del Barri del Mercat de Cardona, Nans de Manresa, 
Nans i Capgrossos de l’Arboç, Dansa dels Nanos del 
Corpus de València i Capgrossos de Vilafranca del 
Penedès.
Organitzen: Agrupació de Portants dels Nanos Nous de 
Tarragona i Ajuntament de Tarragona
Patrocinen: Ajuntament de Tarragona, Generalitat de 
Catalunya Diputació de Tarragona, Port de Tarragona, 
Dow i Repsol 
Col·laboren: Confraria de Pescadors de Tarragona i 
Fundació Dominiques

19 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què 
ens explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. 
Toca, Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19.30 h, des de l’estàtua dels despullats fins al Balcó 
del Mediterrani. El Correfoc Petit. Espurnes, diables 
i bèsties a la mida dels més menuts. Els grups 
recorreran la Rambla Nova per arribar al Balcó i fer-hi 
una carretillada de lluïment. Quan acabi, els grups, 
que s’hauran anat col·locant al voltant de l’estàtua de 
Roger de Llúria, encendran una carretillada conjunta 
final. Hi participen el Ball de Diables Petit, el Drac Petit, 

el Bou Petit i la Vibrieta, i com a grups convidats, el 
Ball de Diables Petit de Valls, el Ball de Diables Petit de 
Sant Pere de Ribes i el Drac Infantil de Sant Quintí de 
Mediona.

19.30 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Tastet de 
Musicals amb el Cor Al·leluia. Un recorregut pels 
principals referents del teatre i el cinema musicals.
Aforament limitat a la capacitat de la sala.
Preu: 3 €.
Organitza: Cor Al·leluia

19.30 h, parc de Saavedra. Magí Valls (clown/ Lleida) 
presenta Airman. Espectacle de carrer itinerant en 
què el pallasso, a ritme de rock’n’roll, juga i provoca 
situacions un xic esbojarrades mentre fa mil i una 
figures amb globus.
Organitza: Ekinoci 

19.30 h, pl. de la Pagesia. Concert de música festera. 
La Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona ha 
preparat un concert basat en la força de la música 
festera pensada i executada principalment als carrers 
i places dels nostres pobles, viles i ciutats. Amb la 
col·laboració dels Sacaires de Tarragona i elsGrallers 
La Virolla,i també amb els directors convidats José 
Rafael Pascual Vilaplana i José Antonio Vila Tormo 
faran un recorregut per la música més epidèrmica i 
sentida. Hi sonarà l’Amparito?
Organitza: Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

20 h, La Taverna del Circ, baixada Pescateria, 8. Vermut 
Nights. American Vintage Party amb Pig Fat.
Organitza: La Taverna del Circ

20 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Ah! (Arbolí), una proposta de sal, pebre i picant 
per tirar l’ham o parar la galta.

20h, pl.dels Natzarens. Concert de rumba a la fresca 
amb els Rumbes Canya.
Organitza: Rumbes Canya.

20.30 h, seu social d’Alma Flamenca, Moll de Costa. Art 
Tecla Dansa. Mostra de dansa al carrer. Mostra de les 
disciplines de la dansa espanyola i el flamenc.
Aforament limitat.
Organitza: Associació Cultural Art i Flamenc

21 h, pg. de les Palmeres. Vine a sopar a les 
Barraques, on podràs gaudir d’un entrepà a la fresca a 
preus populars.
Organitza: Col·lectiu Barraques

21 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. Transistor Eye (Reus). Partint del soroll ben 
traçat i rascant les cordes amb entrega total, el Pau és 
ell sol un transistor que reemet. 
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21 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 10. Lo tuyo y lo mío. 
Els èxits de sempre en una història cantada com mai. 
75 cançons en 75 minuts recordant el més sublim i el 
més freaky de la nostra història musical. Des de Rocío 
Jurado, Raphael, Karina, Marisol o Mocedades fins a 
Mecano, Presuntos Implicados, Shakira o Fangoria. Que 
no pari la música!
Direcció: Joan Maria Segura
Direcció musical: Dídac Flores
Amb: Manuel Ramos, Karen Gutiérrez i Dídac Flores 
Preu: 16 €. Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com 
-977 222 014.

21.30 h, des del pla de la Seu. La Cucafera baixa! 
Aquesta estimada peça del nostre bestiari també vol 
fer la seva baixada. És evident que la seva particular 
morfologia demana fer-ho de manera diferent. Avui 
viurem aquesta original baixada amb l’acompanyament 
musical de la Txaranga Tocabemolls. Véns?
Itinerari: pla de la Seu, pl. de les Cols, c. Major, baixada 
Misericòrdia, c. Portalet, c. Sant Agustí, Rambla Nova, c. 
Unió, c. Apodaca i c. Sant Miquel. 

21.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què 
ens explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. 
Toca, Peron!
Preu:7€. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21.30 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. Aprèn a ballar 
Country Line Dance amb el DJ Coca-Cola Cowboy.
Organitza: Sala de Festes 24

22 h, jardins del Camp de Mart. Festival Art-e d’Arts 
Visuals i Música Avançada.

•	 Zona Bar
22 h, Saru
23 h, Soundkiller
0.30 h, Bola
2 h, Na-Fentt
4 h, Jordeep

•	 Zona Pista/Esplanada
22 h, Luck
24 h, Sofa Beats Studio
1.30 h, Jose Rives
3.30 h, Dubblo

Organitza: Associació Cultural Vòrtex

22.30 h, pl. dels Sedassos. L’Associació Balls a Plaça 
us convida a una ballada folk amb el grup Folkatr3s, 
que ens farà ballar danses d’aquí i d’arreu. En finalitzar, 
continuarem la festa amb una jam session per a tothom 

que s’engresqui a tocar i fer-nos ballar!
Organitza: Balls a Plaça
Col·labora: Restaurant L’Home dels Nassos i Classique, 
Benestar i Bellesa

22.30 h, Catedral. El Retaule de Santa Tecla. 
Representat per l’Esbart Santa Tecla i amb la música 
de la Cobla La Principal del Llobregat, dirigida per 
Jordi Núñez, és sens dubte un dels moments amb més 
càrrega emotiva de la nostra festa major. A través de 
la creació coreogràfica, descobrim la vida, conversió i 
martiri de la nostra patrona.

22.30 h, pl. de la Font. Els Pets en concert. Diu la 
saviesa popular que tot el bo es fa esperar, i en aquest 
cas és ben veritat. Tarragona és casa seva i per Santa 
Tecla encara més. Un dels grups de referència de 
la música popular del nostre país ens oferiran, de 
ben segur, un d’aquells mítics concerts de la plaça 
de la Font, una plaça que se sap vestir de gala quan 
s’ensuma una gran ocasió com aquesta. Els precediran 
a l’escenari els Empty Cage, un duet de guitarra i 
bateria format per Sergi Estella i Gerard Tort que, amb 
un so cru i contundent, beuen d’estils com el blues 
o el rock’n’roll. L’any 2012 van ser els guanyadors del 
concurs Sona 9 de música emergent. Ens espera una 
gran nit de música!

23 h, pla de la Seu. L’Escenari del Rotet de Santa 
Teca. La darrera nit del Rotet serà amenitzada per:

•	 Diego Shiva (Tarragona). Ritmes esbojarrats que 
van des del rock negre fins al funk albí. Queda 
terminantment prohibit llançar cacauets durant 
l’actuació.

•	 Mi-te’ls (Tarragona). Diuen que estan preparant 
un nou disc. Ja ho veurem. D’entrada serà curiós 
veure com amunteguen més gent que el braç 
incorrupte davant la Catedral.

•	 DJ M-A-G (Arbolí). Miquel Àngel Gabarró, 
activista inigualable de les pistes de ball de les 
muntanyes de Prades i el Montsant. Un tresor per 
a aquells que tinguin moltes ganes de deixar-se 
anar.

23. 30 h, parc de Saavedra. DJ Panko. Un dels 
DJs més representatius de la Barcelona mestissa. 
Panko presenta un nou treball, Remescles Mundial, 
on hi trobem balkan, cúmbia, música grega, la 
tamuriattanapolitana, flamenc, breakbeat, dubstep o 
drum’n’bass.
Organitza: Ekinoci

23.30h,pg. de les Palmeres. Última nit de concerts a 
Barraques amb els grups:

•	 Fool Brains. Guanyadors del concurs de grups 
Barraques 2014.Fool Brains, va sorgir a inicis 
de 2013, quan quatre amics van decidir tirar 
endavant un nou projecte musical. Després de 
gairebé un any de vida, és a principis del 2014 
quan en plena gira de la presentació del seu 
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primer single anomenat “Divendres nit”, consoliden 
la seva actual formació.

•	 At Versaris (rap). At Versaris és una banda 
formada per Pau Llonch (exmembre de Batzak), 
Rodrigo Laviña (exmembre de Pirat’s Sound 
Sistema) i Joan Riera o DJ Singular. Són un dels 
grups de rap en català més consolidats, i els 
pioners a utilitzar aquesta llengua i aconseguir 
difusió i reconeixement. 

•	 La Gran Orquesta Republicana (ska). La 
Gran Orquesta Republicana es forma a l’illa de 
Mallorca l’any 1997. Musicalment, juga amb el 
mestissatge però no imita Mano Negra. Té ritmes 
ska però no copia Dr. Calypso. Els seus riffs 
rockers no volen calcar Extremoduro, més aviat 
agafen el millor de cada estil: rock, ska, calypso, 
hardcore, reggae, tot ho inclouen a la seva 
coctelera i ens ho presenten com un so renovat i 
elaborat. Perfecte per alegrar-te el dia.

•	 DJ Franki Nero & Pallaretti.
 
23.45 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. La millor 
música dels 80.
Organitza: Sala de Festes 24

24 h, pl. del Rei. Revetlla amb Doble R. Una orquestra 
de casa en una nit molt especial.
Organitza: Associació de Bars i Restaurants de la Plaça 
del Rei
Col·laboren: La Geladeria, Ca L’Òscar, La Casa del 
Vermut, Atri, Musicmon i Espatacles Tàrraco

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.DJ Rayo (hits).
Organitza: El Cau

0.30 h, c. Cós del Bou. Revetlla Jove amb Mr. Pin Up. 
Un mestre de la música en una sessió que segur que 
serà memorable. Una cita a la qual no podeu faltar. 
Som-hi!
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona
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Diumenge 21 de 
setembre. El Pregó, 
l’Arrencada i la Baixada
8 h, nou dic de Llevant, sota el Far de la Banya, Port 
de Tarragona. 32è Concurs Ciutat de Tarragona de 
Pescadors de Canya. La societat dedicada a la pesca 
esportiva fou fundada l’any 1927 amb el nom de Sociedad 
Tarraconense de Pescadores de Caña y Volantín. Vuitanta-
sis anys després, la iniciativa segueix més ferma que mai.
Organitza: Societat Esportiva de Pescadors de Canya de 
Tarragona

9 h, Rambla Nova, des de l’estàtua dels despullats i fins al c. 
Pare Palau. XXVI Trofeu Santa Tecla de Ciclisme. 
Organitza: Club Ciclista Campclar

10.30 h, pg. de les Palmeres / Rambla Vella. Esport i festa. 
L’Associació de Diabètics de les Comarques de Tarragona 
organitza la seva 4a Caminada Popular de Santa Tecla des 
del passeig de les Palmeres fins al parc Francolí. Places 
limitades. 
Informació i inscripcions: 606 816 903 
-diabeticostarragona@gmail.com.
Organitza: ADCT
 
11 h, pati del Palau de la Diputació, pg. de Sant Antoni, 
100. Demostració i tallers d’ikebana (arranjament floral 
japonès).
Organitza: Associació Tarragona Bonsai

11 h, Casal de Gent Gran de la Mercè. Actuació de 
l’Asociación Cultural y Folklórica Andaluza.

12 h, Via de l’Imperi, davant del Portal del Roser. Vols 
conèixer la Festa Major del segle XIX? Vine a la Ruta 
Pin i Soler. Basada en el llibre Ruta Josep Pin i Soler (La 
interpretació de la ciutat), de l’escriptor Magí Sunyer, amb 
l’objectiu de donar a conèixer la figura i l’obra del literat 
tarragoní, transcorre per set indrets de la ciutat de Tarragona 
descrits en la trilogia novel·lística de Pin i Soler (La família 
dels Garrigas, Jaume i Níobe), que retrata la Tarragona del 
segle XIX. 
En acabar el recorregut, Raffa Gelati oferirà als assistents 
una degustació del gelat Pin i Soler.

Idea i desenvolupament: Associació de Professionals i 
Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC).
Gestió: Imaginautes Serveis Culturals
Cal fer reserva prèvia per Internet a www.imaginautes.cat o 
per telèfon al 977 229 930.
Preu: 8 €.Places limitades.

12 h, davant del Port Esportiu / costa de Tarragona. 41è 
Trofeu Imperial Tàrraco - Regata Santa Tecla de creuers, 
categoria vela creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona

12 h, pl. de les Cols. El Vermut de la Jove. En trenta-cinc 
anys la Jove ha fet força castells, molts dels quals en 
aquesta plaça. Avui ens volen explicar, en forma de vermut 
musical, aquests trenta-cinc anys d’història.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

12 h, pl. de la Font. Musclada amb vermut.
Organitzen: ASEMIT i Associació Síndrome de Down

12 h, pl. dels Sedassos. Los Payasos de la Tele. Qui no 
recorda aquestes cançons, que van ser la banda sonora de 
tota una generació? La Big Bang Jove de l’Estudi de Música 
de Tarragona ens farà recordar els hits de Gaby, Fofó i Miliki. 
Un espectacle per a tota la família.
Organitza: Estudi de Música de Tarragona

12.30 h, vestíbul del Teatre Tarragona i Rambla Nova. 
Lliurament a la ciutat de l’ampolla commemorativa 
dels 250 anys del Chartreuse Verd. Aquest licor de 
connotacions especials per als tarragonins serà, per una 
estona, un protagonista especial. Si véns vestit o vestida 
amb roba de color verd podràs tastar un combinat creat 
per a aquest moment. A més, et volem convidar a participar 
a ser protagonista d’un 250 gegant al bell mig de la Rambla.
Organitza: Chartreuse Diffusion

12.30 h, Kubo King, c. Natzaret, 14. Vermut musical amb 
Swing Experience.
Organitza: Kubo King

17 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Exhibició de 
balls de saló del Grup de Perafort.

17.30 h, pl. del Rei. Cafè, copa i puro per un duro… dels 
d’abans. Cafè concert amb la Banda U*Rock, per anar 
agafant ritme festiu. El millor remei contra la migdiada. El 
cafè, el Chartreuse i el conyac Torres es barregen amb el 
fum. Cada persona podrà adquirir un màxim de dos tiquets. 
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Distribució de tiquets a partir de les 15.30 h.
Patrocinen: Chartreuse, Torres, La Botiga del Cafè, La 
Geladeria i Ca l’Òscar

18 h, envelat de la pl. Verdaguer, fins a les 2 h de la 
matinada. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm 
patrocina Teclatapa, la taverna dels tastets. L’espai 
gastronòmic que durant quatre dies permet els àpats ràpids.

18 h. Visites guiades pels tallers d’art de la zona centre 
de Tarragona.
Informació i inscripcions: FacebookArt Zoom Tarragona- 676 
174 268 / 619 661 874
Organitza: Art Zoom Tarragona

18 h, Saló dels Plenaris, Ajuntament. El Pregó d’enguany 
va a càrrec de Francesc Xavier Grau. Rector de la 
Universitat Rovira i Virgili des de l’any 2006 i fins al 2014. 
Nascut a Lleida el 1958, és doctor en Ciències Químiques 
per la Universitat de Barcelona i catedràtic d’universitat 
de Mecànica de Fluids. És autor o coautor de més de 
vuitanta publicacions en llibres i revistes científiques, i ha 
sigut l’investigador principal de divuit projectes i ajuts a la 
recerca. Com a professor, ha participat en la configuració del 
model educatiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Química (ETSEQ), que ha rebut diversos premis de qualitat 
i distincions en l’àmbit un iversitari. L’acte s’iniciarà amb el 
veredicte i el lliurament del Premi El Balcó, convocat per 
Òmnium Cultural Tarragonès. En aquest acte, la llengua 
dels signes acostarà la festa a la comunitat sorda. També es 
repartiran llacets verds en solidaritat amb el Dia Mundial de 
l’Alzheimer.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

18.30 h, pl. de la Font. La Despertada dels Gegants. 
Arribada de tots els gegants i gegantes davant de 
l’Ajuntament. 

18.45 h, campanar de la Catedral. El toc de prima dels 
Campaners de Tarragona.

18.50 h, Saló dels Plenaris, Ajuntament. Acompanyament 
dels Macers de la Ciutat a l’alcalde i el pregoner fins al 
balcó d’autoritats de l’Ajuntament.

19 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Niu d’Art 
Català. Gala amb música i humor.
Organitza: Ateneu de Tarragona

19 h, c. Reial, 54. Escola de Ball Nou Ritme. Mostra de 
dansa amb els grups de zumba, salsa, ball modern infantil, 
dance team & ballet oficial.
Organitza: Escola de Ball Nou Ritme

19 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames i Vells. 
Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball de Dames 
i Vells celebra 500 anys de la seva primera referència 
documentada. Com és habitual en ells, ho volen fer amb 
una aparició diferent i espectacular. En aquesta ocasió serà 
en format de musical, i per tant de manera extraordinària 

canvien el carrer pel teatre. Què ens explicaran? Segur que 
no ens deixaran indiferents. Toca, Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19 h, Sala Trono, c. Misser Sitges, 10. Lo tuyo y lo mío. 
Els èxits de sempre en una història cantada com mai. 75 
cançons en 75 minuts recordant el més sublim i el més 
freaky de la nostra història musical. Des de Rocío Jurado, 
Raphael, Karina, Marisol o Mocedades fins a Mecano, 
Presuntos Implicados, Shakira o Fangoria. Que no pari la 
música!
Direcció: Joan Maria Segura
Direcció musical: Dídac Flores
Amb: Manuel Ramos, Karen Gutiérrez i Dídac Flores 
Preu: 16 €. Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com -977 
222 014.

19 h, pl. de la Font. Toc de Pregó a càrrec de les dues 
trompetes del Consell Municipal, que anuncien l’aparició de 
la Senyera de la ciutat, escortada pels Macers, mentre les 
21 salves dels morterets esclaten.

Alhora, des del campanar de la Catedral, el repic general de 
campanes.

Finalment, la Tronada del Pregó de la Pirotècnia Martí 
de Borriana (Plana Baixa), trons que des de la plaça més 
tarragonina s’escamparan pel territori.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

19.15 h, pl. de la Font. Primer Amparito Roca de les 
Festes a càrrec de Tradiband, Banda d’Instruments 
Tradicionals de Tarragona, que anunciarà la sortida dels 
Gegants i els Nanos.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

19.30 h, des de la pl. de la Font. L’Arrencada dels Gegants. 
Després dels tres coets d’avís, arrenquen els gegantons 
Negritos, els Gegants Moros, els Gegants Vells de la ciutat o 
del Cós del Bou, Gegants Vells i Nous i Nanos de Torreforta, 
Gegants, Nanos i Bruixa del barri del Port, Nanos del Club 
Maginet, Nanos de l’Associació de Veïns Verge del Carme, 
Nanos de la Garrotada, Gegants del Serrallo, Gegants 
Vells i Nous del carrer de la Merceria, Gegants i Nanos del 
Col·legi del Sagrat Cor, Gegants i Nanos del Col·legi Sant 
Domènec de Guzmán-Dominiques, Gegants del Miracle, 
Nanos i Gegants de la Unió de Sant Pere i Sant Pau, gegant 
Bartolo de l’Esplai Sant Fructuós, Gegants de la Plaça Sant 
Miquel, gegantons Espineta i Cargolí, la geganta Cristineta, 
el gegant Hernández Sanahuja i el nano escolà Magí de 
l’Associació de Veïns Maria Cristina i Voltants,Gegants del 
Passeig Torroja,Gegants de l’Associació de Veïns Sant 
Pere i Sant Pau, Colla Gegantera Col·legi Mare de Déu del 
Carme, Gegants del Casc Antic, nano el Caleto del Cós del 
Bou, gegants de l’Escola Pau Delclòs i el gegant Chargros 
de l’Associació Chargrossos de Tarragona, acompanyats 
dels grallers, timbalers i la Tradiband, Banda d’Instruments 
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Tradicionals de Tarragona.
Itinerari: pl. de la Font, c. Portalet, Rambla Vella, c. Comte de 
Rius, Rambla Nova (coca central), c. Sant Agustí, c. Portalet 
i pl. de la Font.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

19.30 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Tastet de 
Musicals amb el Cor Al·leluia. Un recorregut pels 
principals referents del teatre i el cinema musicals.
Aforament limitat a la capacitat de la sala.
Preu: 3 €.
Organitza: Cor Al·leluia

20.45 h, pl. de la Font. El primer ball de gegants al ritme 
del pasdoble Amparito Roca, interpretat per les bandes de 
música.

21 h, parc de Saavedra.DJ Lupe (ska, balkan, rumba / 
Lleida).
Organitza: Ekinoci

21.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què ens 
explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. Toca, 
Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

22 h, pl. dels Sedassos. Músiques de canya. Concert 
extraordinari amb Inxa Impro Quartet. Amb la gralla com 
a instrument més destacat, Inxa Impro Quartet és una 
formació que dóna vida a un repertori de fusió que vincula 
peces d’autors contemporanis inspirades en la tradició del 
context mediterrani amb un estil particular d’improvisar. 
L’abril del 2013 publiquen el seu primer treball discogràfic, 
All that trad, el mes de novembre del mateix any guanyen la 
sisena edició del concurs Sons de la Mediterrània, i l’octubre 
vinent presentaran el seu segon disc. Tot un luxe, tenir-los 
entre nosaltres.

22 h, jardins del Camp de Mart. Teclafest, nit de DJs. Un 
aperitiu del que serà la gran festa Flaix FM del dilluns dia 22, 
vigília de Santa Tecla.
Organitza: Grup Flaix

22.30 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24. Festa de la 
Mamadeta. 

Organitza: Sala de Festes 24
23.30h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. Recoletos 
DJ set. Afro-beat-bossa-barileiro.
Organitza: Les Granotes

24 h, des del pla de la Seu. Vinga, valents! La Baixada de 
l’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa i les bandes. 
Bèsties i gegants són portats aquesta nit per tots els qui, 
amb el consell i l’assistència dels seus portadors titulars, 
ho desitgin. Quan les bèsties i els gegants entrin a la plaça 
del Rei, la banda U*Rock els obsequiarà amb la tanda 
d’Amparitos que marca el costum.
Organitzen: Àliga, Gegants Vells, Lleó i Mulassa

Cal estar atents a les recomanacions de seguretat:
1. Deixeu ampolles i llaunes fora de l’itinerari de la 

Baixada.
2. Salteu individualment o com a màxim en parella.
3. Seguiu els consells de l’organització i dels 

responsables dels grups.
4. Faciliteu el pas del Seguici i de les bandes de 

música.
5. Distribuïu-vos per tot l’itinerari.
6. Assistiu-hi només les persones adultes.
7. En cas que vulgueu dur alguna de les figures del 

Seguici, proveïu-vos d’una faixa a la cintura.
8. No tireu aigua des de finestres o balcons.

S’ubiquen serveis sanitaris al c. Pare Iglésias, a la pl. del 
Fòrum i a la pl. del Rei —que en la segona baixada passen 
a la baixada de la Pescateria i a la pl. de la Font.
 No s’autoritza la instal·lació de taules i cadires en tot 
l’itinerari en els horaris indicats. Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració.

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.Nauzet Jonay & Wilk.O 
(vermut electrònic / Tarragona).
Organitza: El Cau

0.30 h, pl. del Rei. Revetlla popular amb la Banda U*Rock. 
Músics i teclers esperaran impacients l’arribada de la 
Baixada. El ritme frenètic d’Amparitos anirà donant pas a 
bèsties, gegants, músics i baixadors. Sens dubte, un dels 
moments més intensos de la nit!

1.30 h, des de la pl. del Rei. Segona Baixada de l’Àliga, 
els Gegants Vells, el Lleó i la Mulassa. Teclers, Àliga, 
Gegants, Mulassa, Lleó, cap a la plaça de la Font!

2 h, pl. del Rei. Segona part de la revetlla popular amb la 
Banda U*Rock.

2.30h, pl. de la Font. L’Arribada del l’Àliga, els Gegants 
Vells, el Lleó i la Mulassa i l’arrencada del Ball de 
l’Any. Bèsties i gegants entraran al Palau Municipal hores 
abans d’incorporar-se a la sortida al complet del Seguici 
Popular. A partir d’ara comença el compte enrere de 365 
dies per tornar a reproduir aquest ritual, la baixada del 
2015. Per fer l’espera més tranquil·la us proposem una hora 
intensa, només una hora. Amb les músiques que ens han 
acompanyat des de la darrera Santa Tecla! Comença el Ball 
de l’Any!
Col·labora: La Pipel Entertainment
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Dilluns 22 de setembre. 
La Vigília
10 h, La Picateca, av. Catalunya, 23. Per Santa Tecla 
esmorza amb La Picateca. Una original i nostrada 
coca d’escalivada per afrontar un dia llarg com aquest. 
Preu: 1 €. Distribució fins a exhaurir-ne les existències.
Col·laboren: Forn Miquel Pi (Cal Sebastià) de Constantí 
i Clos Montblanc

11.45 h, campanar de la Catedral. El toc de prima.

12 h, campanar de la Catedral. El repic general de 
campanes anuncia la vigília de la patrona amb el vol 
d’alguns dels instruments més antics de la festa.

12 h, Portal del Roser. L’Entrada de Músics, iniciada 
per la interpretació d’Els segadors a càrrec de So Nat, 
Grallers de Tarragona, mentre sonen pletòriques totes 
les formacions que fan ballar el Seguici els dies 22 i 
23: SoNat Grallers de Tarragona, Tradiband, Banda 
d’Instruments Tradicionals de Tarragona, Xarop de 
Canya, Grallers Els Quatre Garrofers, Els Espremulls 
Ministrers, Grallers de l’Esperidió, Grallers de l’Alfàbrega, 
Grallers Tocaferro, Grallers Pelacanyes, Sacaires de 
Tarragona, Mitja Cobla La Patuleia, Dolçainers Tresmall, 
Grallers Sonagralla, Grallers Els Quatre Vents, Grallers 
La Virolla, Sonadors Bufalodre, Faktoria Folk, Rodarboç 
Cobla de Ministrers i la Fanfara de Torredembarra.

A la pl. de les Cols, interpretació d’una tonada a càrrec 
de cadascuna de les formacions. Itinerari: pl. del Pallol, 
c. Cavallers, c. Major i pl. de les Cols.
Col·labora: Frankfurt Major

En acabar, pl. de les Cols. Santa Tecla gastronòmica. 
El concert de vermut Yzaguirre amb la Tradiband, 
Banda d’Instruments Tradicionals de Tarragona. 
Degustació de vermut i patates.
Patrocina: Vermut Yzaguirre

18 h, envelat de la pl. Verdaguer, fins a les 2 h de la 
matinada. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm 
patrocina Teclatapa, la taverna dels tastets. L’espai 
gastronòmic que durant quatre dies permet els àpats 
ràpids.

19 h, platja Llarga, davant del Club de Vela. Santa Tecla 
en marxa nòrdica!Gaudeix d’una sessió d’iniciació a la 
tècnica i una sortida per posar-la en pràctica.
Preu: 5 € (inclou bastons). Compra de tiquets a www.
ticketea.com.
Organitza: Bendhora

19 h, pg. de les Palmeres. Tarragona Baila Zumba.
Organitza: Gymexpress Tarragona

19 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què 
ens explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. 
Toca, Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19 h, des de la pl. de la Font. La Cercavila de Santa 
Tecla amb la primera sortida al complet de tot el 
Seguici Popular: el Ball de Diables, el Drac, el Bou, la 
Víbria, el Griu —que s’incorpora com a nou element al 
nostre bestiari de foc i que estarà apadrinat pel Griu de 
Barcelona - el Ball de Joan de Serrallonga, l’Àliga, la 
Mulassa, la Cucafera, el Lleó, el Magí de les Timbales, 
els gegantons Negritos, els Gegants Moros, els Gegants 
Vells, els Nanos Vells, els Nanos Nous, els Balls de 
Bastons, Pastorets, Turcs i Cavallets, Patatuf, Cercolets, 
Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, els Balls de Gitanes, 
Valencians i Cossis, i les representacions al·legòriques 
dels Set Pecats Capitals i de la Moixiganga. Aniran 
acompanyats pels sonadors i les bandes de música.
Itinerari: pl. de la Font, baixada Misericòrdia, c. Major, pl. 
de les Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa Anna, 
pl. del Rei, Pilat, baixada Pescateria, pl. de l’Esperidió, c. 
Cós del Bou, pl. de la Font, c. Portalet, Rambla Vella, c. 
Comte de Rius, Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet 
i pl. de la Font. 
Els participants a la Cercavila tindran un punt de 
refrigeri ràpid al carrer Cós del Bou ofert per la Colla 
Jove Xiquets de Tarragona. 
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

20 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. Tango 
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argentí. Classe oberta d’iniciació al tango argentí i la 
milonga popular amb els tanguers de Tarragona.
Organitza: Espacio de Tango

20 h, Capsa de Música, antiga Tabacalera, av. Vidal i 
Barraquer, s/n. Concerts DO Tarragona 2014. Amb 
24 edicions a l’esquena, el Concurs DO Tarragona ha 
esdevingut una cita ineludible dels grups emergents del 
territori. Enguany se sumen al concert Kandi yLos Que 
Son, uns veterans del panorama tarragoní amb moltes 
coses a dir dalt de l’escenari.

Grups participants:
•	 Ivory
•	 Göttemberg 
•	 The Krav Maga
•	 Oslo
•	 Oscárboles
•	 Sifóra Kemfai Elföll

Aforament limitat a la capacitat de la sala.
Més informació: www.musicstgn.cat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Associació de 
Músics de Tarragona

21 h, Terrassa Hit Mediterranean Club (Hotel Imperial 
Tàrraco), pg. de les Palmeres. Sopar especial de Santa 
Tecla.
Organitza: Cal Blay - Hit Mediterranean Club

21.45 h, pl. del Rei. Versots i parlaments dels balls 
parlats:*

— 21.45 h, Ball de Sant Miquel i Diables.
— 22.05 h, Ball de Gitanes.
— 22.20 h, Ball de Serrallonga.

*Els versots i parlaments dels balls parlats en 
aquest espai seran reproduïts de manera simultània 
en la llengua de signes catalana per a persones 
sordes.

21.30 h, pl. de la Font. La primera tanda de lluïment 
del Seguici Popular. Els onze grups que van entre el 
Ball de Bastons i la Moixiganga la fan simultàniament al 
llarg de tota la plaça de la Font. Els gegants i les bèsties 
entren al vestíbul de l’Ajuntament per dormir-hi.

21.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què 
ens explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. 
Toca, Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21.45 h, pl. dels Sedassos. Versots i parlaments dels 
balls parlats:

— 21.45 h, Ball de Serrallonga.
— 22.15 h, Ball de Pastorets.
— 22.30 h, Ball de Gitanes.

22.15 h, pl. de les Cols. Representació completa de 
la Moixiganga, amb So Nat, Grallers de Tarragona. 
Figures plàstiques en una al·legoria de la Passió de 
Jesucrist bastida a partir de torretes i pilars.

22.35 h, Rambla Nova, tram Unió / Méndez Núñez, 
davant de la Gelateria Italiana Gabri Olivier. Versots i 
parlaments dels balls parlats:

— 22.35 h, Ball de Pastorets.
— 22.50 h, Ball de Gitanes.
— 23.05 h, Ball de Serrallonga.

Les persones amb deficiències visuals podran recollir 
els parlaments del Ball de Serrallonga en braille.
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La nit del 22 al 23 de 
setembre. Revetlles, 
Astracanada i matinades
23 h, jardins del Camp de Mart. Flaixtival Santa Tecla 
2014. Jordi Vèliz i Marsal Ventura ompliran aquesta 
nit tan especial de l’esperit cent per cent Flaix FM. Un 
espai històricament tecler que es vesteix de gala en una 
sessió que promet ser memorable.

23.30 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. 
Revetlla amb Jordi Català i Grup Paper de Tornassol. 
Aquesta nit torna Jordi Català i el seu Grup, un referent 
i pioner en això de la música a la nostra ciutat, que l’any 
1978 va palesar la necessitat de normalitzar la nostra 
llengua, també en l’àmbit de la música. Avui els podem 
tornar a veure i escoltar renovats, però amb l’esperit i 
la música que els va fer populars ara fa més de trenta 
anys.

23.30 h, pl. de la Font. La revetlla més teclera amb 
La Banda del Drac i Virus. Si hi ha una revetlla de 
referència a la plaça de la Font és aquesta. El pas de la 
vigília a la diada de Santa Tecla transcorre per aquest 
llarg moment d’alta intensitat musical. Dues bandes 
de reconegut prestigi en això de fer ballar els festers 
incondicionals.

23.30h, parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. Cocco 
Duse DJ Set (tecno-instrumental / Tarragona).
Organitza: Les Granotes

23.45 h, Sala de Festes 24, c. Major, 24.Festa Movida 
Madrileña.
Organitza: Sala de Festes 24

24 h, parc de Saavedra. Dijeila. Fa una dècada que 
Dijeila passeja per allà on va el mestissatge, el flamenc i 
la rumba, sense oblidar el rock llatí, l’ska o el reggae. 
Organitza: Ekinoci

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. DJ OCRAM (festa 
hits).
Organitza: El Cau
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Dimarts 23 de setembre. 
Diada de Santa Tecla
7 h, des de la pl. de la Font. Toc de matinades pels 
diferents carrers de la ciutat. El so dels instruments 
tradicionals omple els pocs instants de silenci de la 
jornada. Des de la plaça de la Font: Els Pelacanyes, 
Sonagralla, La Virolla, l’Alfàbrega, l’Esperidió, Tocaferro, 
els Quatre Garrofers, So Nat, de Sant Magí, No 
m’Atabalis, La Clau, Xiquets de Tarragona, Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers 
de Sant Pere i Sant Pau.

8 h, capella de Santa Tecla, Catedral. Missa.

8.30 h, des del campanar de la Catedral. Toc de festa.

9 h, port Nàutic. Aplec de pesca amb embarcació.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona

9.15 h, des de la pl. de la Font. L’Anadaa Ofici amb 
el Seguici Popular i salutació a la Senyera pels 
trompeters municipals en la confluència dels carrers 
dels Cavallers i la Nau, als Quatre Cantons i a la pl. de 
les Cols.

Tot seguit, al pla de la Seu, entrada de la Senyera 
de la ciutat amb la ballada conjunta de tots els 
elements festius, alhora que esclaten les salves 
pirotècniques de rigor i la tronada de la Pirotècnia Martí 
de Borriana (Plana Baixa).
Recorregut: pl. de la Font, baixada Misericòrdia, c. 
Major, pl. de les Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias i pla 
de la Seu.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

10 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, i fins a 
les 14 h. Santa Tecla, parc d’activitats infantils Onda 
Cero.
Organitza: Onda Cero Tarragona

10 h, des del campanar de la Catedral. Toc de 
pontifical.

10 h, Catedral. L’Ofici, que s’inicia amb el trasllat 
processional de la relíquia des de la seva capella 
fins a l’altar major.

Missa pontifical presidida per l’arquebisbe, Dr. Jaume 
Pujol, i amb assistència del Capítol de la Catedral, les 
parròquies, altres comunitats cristianes i l’Ajuntament. 
Durant la cerimònia, com és costum, s’ofereix la relíquia 
de la patrona als fidels per a la seva adoració.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

Al final de l’Ofici, cant popular dels Goigs de la santa a 
càrrec del Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral.

10 h, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, pl. del 
Rei, 5, fins a les 14 h. Jornada de portes obertes. 

10 h, Museu i Necròpolis Paleocristians, av. de Ramón 
y Cajal, 84, fins a les 14 h. Jornada de portes obertes. 
Exposició “El món de la mort a Tàrraco”.

11 h, Rambla Nova, tram Unió/Adrià. Exposició 
d’escúters “Vespes clàssiques”. Aquestes populars 
motos ja formen part del nostre ideari col·lectiu. Avui en 
podeu veure una mostra excel·lent.
Organitza: Vespa Club Tarragona

11 h, des del pla de la Seu. La Tornada d’Ofici. El 
Seguici cap a la plaça de la Font. 

11.15 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment del Seguici 
Popular. Ballaran, per aquest ordre, el Drac, el Bou, la 
Víbria, el Griu, el Ball de Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, 
la Cucafera, el Lleó, els Negritos, els Gegants Moros 
i els Gegants Vells, el Ball dels Set Pecats Capitals, la 
Moixiganga, el Ball de Bastons, el Ball de Pastorets, el 
Ball de Turcs i Cavallets, el Ball del Patatuf, el Ball de 
Cercolets, el Ball de Bastons de l’Esbart Santa Tecla, el 
Ball de Gitanes, el Ball de Valencians i el Ball de Cossis. 
La tanda s’acaba amb els versots dels Diables contra 
Sant Miquel.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

11.30 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Ballada 
dels Gegants i Nanos del carrer Merceria i els de la 
Residència de la Mercè.

11.45 h, Balcó del Mediterrani. Fotografia’t amb els 
Nanos! Avui et podràs fer aquella foto que sempre has 
volgut.
Organitza: Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de 
Tarragona

12 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Ball de 
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Bastons de Tarragona.

12 h, pl. del Fòrum. El Brindis Popular de les Festes. 
És moment de celebrar una altra Santa Tecla. Brindis 
amb cava per a tothom que s’hi vulgui afegir. En el 
decurs de l’acte es presentarà la copa commemorativa.
Organitza: Caves Vives Ambròs

12.45 h, pl. de la Font. Entrada a plaça de les colles 
castelleres per ordre d’antiguitat, al toc de gralla i ritme 
del timbal.

13 h, pl. de la Font. Castells, torres i pilars amb les 
colles castelleres de la ciutat: Xiquets de Tarragona, 
Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i 
Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Històricament, 
és la jornada en què les colles ens han ofert les seves 
millors construccions. Un migdia ple d’alternatives 
castelleres.

Cada colla intervé per torn rotatiu, decidit prèviament 
per sorteig. La diada consta de tres rondes; la colla que 
no completi les tres construccions pot arribar a fer fins 
a dues tandes més, mantenint sempre l’ordre sortejat. 
Els pilars tanquen l’exhibició i s’executaran de major a 
menor segons el nivell de cada espadat.

L’exhibició clou amb el tradicional pilar al balcó, al qual 
hi ascendeix l’enxaneta. 

Finalment, toc de vermut amb els grallers i timbalers.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio i en 
diferit per TAC12. 

13.30 h, Terrassa Hit Mediterranean Club (Hotel Imperial 
Tàrraco), pg. de les Palmeres. Dinar especial de Santa 
Tecla.
Organitza: Cal Blay - Hit Mediterranean Club

16 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, i fins a 
les 20 h. Santa Tecla, parc d’activitats infantils Onda 
Cero.
Organitza: Onda Cero Tarragona

17.30 h, des del campanar de la Catedral. Toc de 
vespres.

18 h, envelat de la pl. Verdaguer, fins a la 1 h de la 
matinada. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm 
patrocina Teclatapa, la taverna dels tastets. L’espai 
gastronòmic que durant quatre dies permet els àpats 
ràpids.

18 h, Catedral. El cant de les vespres pontificals.

18.15 h, des de la pl. de la Font. L’Anada a la Professó, 
amb el Seguici Popular i les colles castelleres 
que pregonen l’arribada de la Senyera de la ciutat i la 
Corporació Municipal. Aquesta expressió de civisme 
torna a inundar els carrers principals de la ciutat antiga.

Itinerari: pl. de la Font, baixada Misericòrdia, c. Major, pl. 
de les Cols, c. Merceria i c. Pare Iglésias.
Els grups s’organitzen per a la professó posterior als 
carrers de les Coques, Sant Pau, Palau, Claustre i 
Escrivanies Velles.

19 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què 
ens explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. 
Toca, Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19 h, des del pla de la Seu. Professó del Braç de 
Santa Tecla. Tercera i última sortida al complet del 
Seguici Popular i les colles castelleres. Cap a les 20 
h, al llindar de la Catedral, apareix el tabernacle de la 
santa acompanyat per la Cobla de Ministrers de la Ciutat 
de Tarragona, la Banda Unió Musical interpreta la Marxa 
de Santa Tecla i els campaners engeguen el repic 
general fins que perden de vista la relíquia. El Capítol 
de la Catedral, el clergat, la Senyera de la ciutat, els 
representants de les ciutats germanes i la Corporació 
Municipal, amb escorta de macers, uixers i Guàrdia 
Urbana de gran gala, tanquen la professó.
Itinerari: pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c. Merceria, 
pl. de les Cols, c. Major, baixada Misericòrdia, c. Cós 
del Bou, baixada Pescateria, Pilat, pl. del Rei, c. Santa 
Anna, pl. del Fòrum (per les dues bandes de la plaça), 
c. Arc de Sant Bernat, c. Granada, pl. Sant Antoni, pl. 
Carles Llorach, c. de la Mercè, pl. de l’Oli, c.Pescateries 
Velles, c. Nou del Patriarca i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

20.30 h, Rambla Nova, davant del monument a la 
sardana. Sardanes de Festa Major amb la Cobla Reus 
Jove.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa

21.15 h, aproximadament, pla de la Seu. L’Entrada 
del Braç de Santa Tecla. En retornar la relíquia a 
la Catedral, tot el Seguici Popular s’obre al seu pas i 
executa la ballada conjunta. Balls, bestiari, entremesos 
i representacions al·legòriques la saluden. Els castellers 
alcen els seus vanos i pilars. Les campanes i les salves 
pirotècniques marquen el lent avançament del braç, i es 
precipiten la col·lecció de focs d’artifici, l’oripell daurat i 
la joia pirotècnica de la palma del martiri preparada per 
la Pirotècnia Martí de Borriana (Plana Baixa).
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. 

Tot seguit, des del pla de la Seu. Tornada de Professó 
amb la Baixada del Seguici. Portants, balladors 
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i músics enfilen el carrer Major en una baixada 
espectacular. El conjunt del Seguici completa la seva 
darrera aparició d’aquest 2014.

Simultàniament, a la Catedral. Cant dels Goigs i retorn 
de la relíquia de la santa a l’urna de la seva capella.

I després, a la plaça de la Font. Darrera tanda de 
lluïment del Seguici Popular. Com a la Vigília, els onze 
grups entre el Ball de Bastons i la Moixiganga realitzen 
simultàniament la seva exhibició. Entre les danses i els 
entremesos es pot veure, per única vegada, la figura 
bastonera de la Mort del Dimoni, enmig del foc de sofre.

21.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què 
ens explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. 
Toca, Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

22 h, pl. del Fòrum. Darrers parlaments del Ball de 
Serrallonga. Les persones amb deficiències visuals 
podran recollir els parlaments del Ball de Serrallonga en 
braille.

22.30 h, des de la punta del Miracle i contemplables des 
de la platja del Miracle, el passeig Marítim, el Moll, el 
Port Esportiu, el Balcó del Mediterrani, el passeig de les 
Palmeres, la baixada de Toro, el vial Bryant, el passeig 
de Sant Antoni i la Via Augusta. El castell de focs de 
Santa Tecla, que serà disparat per la Pirotècnia Martí 
de Borriana (Plana Baixa).
Patrocina: BASF

23 h, parc de Saavedra. Punxadiscs Ganjanights. 
Ganjanights és un programa de ràdio dedicat a la 
música jamaicana, amb algunes pinzellades de soul, 
punk i Oi!
Organitzen: Ekinoci
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Dimecres 24 de 
setembre. La Mercè i el 
Correfoc
8 h, des de la pl. de la Font. Les matinades de la 
jornada castellera de la Mercè: Grallers dels Xiquets 
de Tarragona, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
dels Xiquets del Serrallo i dels Castellers de Sant Pere i 
Sant Pau.

10 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Missa de la 
festa patronal del centre, oficiada per l’arquebisbe, Dr. 
Jaume Pujol, amb la Coral Mare de Déu de la Mercè.

11.30 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Castells 
amb els Xiquets de Tarragona.

13 h, pl. de les Cols. Castells, torres i pilars, davant 
de les escales més castelleres: Xiquets de Tarragona, 
Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i 
Castellers de Sant Pere i Sant Pau. En aquesta actuació 
cada colla ofereix dos castells i un pilar. 

Tot seguit, els pilars caminant, per ordre d’antiguitat, 
pugen els vint esglaons de la Seu, els baixen i enfilen 
el carrer Major tot intentant arribar fins a la plaça de la 
Font i a l’Ajuntament.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio. Acte 
retransmès en directe per TAC12. 

16.30 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. 
Elaboració del tradicional còctel de la Mercè, a 
càrrec del reconegut mestre cocteler Eduard Boada. 
Tot seguit, actuació musical del Grup Nostàlgia, amb 
Francesc García, Eloy Marco i Dolores Labrador.

17.30 h, pl. dels Sedassos. Amable cafè concert amb 
grallers locals: Grallers Sonagralla, Grallers La Virolla, 
Grallers de l’Alfàbrega, Grallers Els Quatre Garrofers, 
Grallers de l’Esperidió, Grallers Pelacanyes,Grallers 
Tocaferro iSo Nat, Grallers de Tarragona. 

19 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
c. Cós del Bou, 23. Concert coral infantil amb Els 
Rossinyols.

Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona

19 h, Rambla Nova, davant del monument a la sardana. 
Ballada de sardanes de la Mercè amb la Cobla La 
Principal de Tarragona.
Organitza: Casal Tarragoní 

20 h, santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor, c. 
Méndez Núñez, 14. Concert de cant coral amb The 
Issel’s Singers. 
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Cor The Issel’s Singers

21.30 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 500 Dames 
i Vells. Una qüestió d’edats (pel cul). El nostre Ball 
de Dames i Vells celebra 500 anys de la seva primera 
referència documentada. Com és habitual en ells, ho 
volen fer amb una aparició diferent i espectacular. En 
aquesta ocasió serà en format de musical, i per tant de 
manera extraordinària canvien el carrer pel teatre. Què 
ens explicaran? Segur que no ens deixaran indiferents. 
Toca, Peron!
Preu:7 €. Entrades a la venda a les taquilles del Teatre 
Metropol i a través de Tarracoticket.
Organitza: Ball de Dames i Vells
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

22 h, des de la pl. de la Mitja Lluna. El Correfoc de 
Santa Tecla. Cada any, la darrera nit de Festes s’omple 
de les espurnes i els trons de carretilles i sortidors. 
Enguany les forces de l’infern estaran representades 
pels grups Ball de Diables de Vilanova, Ball de Diables 
del Morell, Ball de Diables de Torredembarra, Ball 
de Diables de Tarragona, Colla Diables Voramar del 
Serrallo, Bou de Valls, Drac Badalot de l’Arboç,Drac de 
Tarragona, Bou de Tarragona, Víbria de Tarragona i el 
Griu de Tarragona, que participarà per primera vegada 
al nostre Correfoc.
Recorregut: pl. de la Mitja Lluna, c. Unió, pujada per la 
Rambla Nova fins al carrer Adrià per un lateral, baixada 
per la Rambla Nova per l’altre lateral a l’alçada del 
carrer Sant Agustí fins a l’estàtua dels despullats.

Tot seguit, a la Rambla Nova, al voltant de l’estàtua dels 
despullats. Eixordadores carretillades finals.

Pels volts de la mitjanit, des de l’estàtua dels despullats. 
Sorollosa traca per la Pirotècnia Martí de Borriana 
(Plana Baixa), amb el final de terratrèmol acompanyat 
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de l’emocionant Visca Santa Tecla! i de la façana 
pirotècnica que s’enlaira des de l’esquena de 
l’estàtua de Roger de Llúria al mateix Balcó del 
Mediterrani.

TOTHOM A CÓRRER LA TRACA PER ACOMIADAR 
SANTA TECLA!!!

I DESPRÉS DE SANTA TECLA…

Dissabte 27 de setembre
24 h, XXXI Concurs Ciutat de Tarragona de 
Radioaficionats. Més informació: ea3rcy@tinet.cat.
Organitza: Ràdio Club del Tarragonès

20 h, Badalona. Casament de la ximpanzé Micaela 
de Tarragona amb el Mono de l’Anís, en el marc 
del projecte artístic interdisciplinariperformance 
Monkeys in Love. 
Organitza: Monkeys in Love i Micaela

Diumenge 28 de 
setembre
9.30 h, pg. de l’Escullera. VI Marxa BTT Memorial 
Josep Lluís Navarro. Informació i inscripcions:www.
clubciclistatarragona.cat.
Organitza: Club Ciclista Tarragona

10 h, Llotja de Peix-Confraria de Pescadors, el Serrallo. 
XXVII Concurs de Mestres Romescaires. Des del 
1951 i cada dos anys, el romesco esdevé protagonista 
gastronòmic de primer ordre.
Organitza: Sindicat d’Iniciativa i Turisme
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Patrocinadors

LA CIUTAT
DE TARRAGONA

www.laciutat.cat

TRILLAS PLATJA TAMARIT
C A M P I N G  &  B U N G A L O W S

Amb el suport de

Mitjans oficials

Col·laboradors
Ruzafa
Griñó
Sirvent

AON GIL i CARVAJAL
BOSIR


