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
365 anys del Ball de Bastons
35 anys del Ball de Diables
30 anys dels Xiquets del Serrallo
30 anys del Trofeu Santa Tecla
de Ciclisme
25 anys del Lleó
25 anys de la Víbria
25 anys de la Banda Unió Musical
de Tarragona
25 anys del primer castell de nou
bastit per una colla tarragonina
20 anys del Ball de Diables Petit
15 anys del Ball de Cossis
15 anys del Lleonet
10 anys de l’Aligueta
10 a nys dels Grallers de l’Esperidió
10 anys de Tecletes
5 anys dels Grallers La Virolla
5 anys de la Banda de Sacaires
Sons de la Cossetània
Tarragonines, tarragonins, tecleres i teclers:
guarniu finestres i
balcons amb senyeres i
domassos!
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SALUTACIÓ
Els tarragonins i les tarragonines som mediterranis, i ens agrada la festa. Tot l’any, però
especialment a l’estiu, quan el calendari
festiu arreu de la ciutat no té interrupció.
Tot i això, les festes de Santa Tecla són un
punt i a part i un referent que representa un
dels moments més àlgids i lluïts de la vida
ciutadana.

Un ampli programa que és possible gràcies
a la contribució imprescindible de les diferents entitats i associacions i els centenars
de persones que, de manera sovint anònima, col•laboren a fer més gran aquesta
manifestació de tarragonisme actiu i de
mirada optimista i emprenedora. I és que
les festes creen xarxa i cohesió social. Una
ciutadania desunida seria incapaç de celebrar res.

Durant aquests dies, Tarragona exerceix la
capitalitat compartint cultura, festes i tradicions amb tot el territori i la seva gent.
El ritme al qual es mou la ciutat és menys
formal i es torna més desenfadat i festiu. I
és que les festes tradicionals van néixer, en
part, per ser això: un moment d’esbarjo,
despreocupació i trencament de la rutina diària en una època en què la vida i la
prosperitat anaven lligada al cicle vital que
marcaven les collites.

Ja està tot a punt. Ara només cal posar-hi
ganes, ganes de passar-s’ho bé i de gaudir
de totes les propostes que us ofereix el
programa que teniu a les mans. I cal fer-ho
evitant que la rauxa desbordi el seny, mantenint el respecte vers l’espai compartit i el
dret de tothom de viure la festa en pau. En
definitiva, fer-ho amb el capteniment i el
civisme que sempre ens han caracteritzat.
Les festes de Santa Tecla són una part molt
important del nostre patrimoni cultural, i
per tant tenim l’obligació de posar-lo en
valor i preservar-ne el sentit.

En l’actualitat ja no depenem de collites ni
de períodes estacionals, però les festes de
Santa Tecla encara mantenen un paper important dins la nostra ordenació del temps i
l’estructuració de la convivència ciutadana:
no és gens estrany que les utilitzem per referenciar, ubicar i concretar aspectes de la
nostra vida personal, familiar i col•lectiva.
I és que la llista de valors que incorporen
les festes de Santa Tecla és llarguíssima. Un
dels que més m’agrada reivindicar és el que
fa possible que pares i fills, avis i nets, joves
i grans, siguem capaços de gaudir i vibrar
amb els gairebé sis-cents actes programats,
com per exemple la diada amb les quatre
colles castelleres, la Baixada de l’Àliga, el ball
de l’Amparito Roca, les representacions de
Dames i Vells, la Cercavila Petita, el Magí de
les Timbales, els pilars caminant o el castell
de focs.

Que us ho passeu molt bé!
Visca Santa Tecla i visca Tarragona!

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona
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EL CONVIT
La nostra festa major creix, s’expandeix,
es multiplica. De boca en boca, viatja més
enllà dels nostres carrers i places contagiant
l’entusiasme i el sentiment d’eufòria que es
desencadena des del mateix dia de la Crida fins a l’últim acte programat. La vivim,
la gaudim i la volem compartir perquè és
l’única manera d’entendre l’emoció que ens
esglaia el cor, als tarragonins i les tarragonines, quan arrenca Santa Tecla.

com una saba per les artèries de la ciutat,
insuflant-nos vitalitat fins a la següent Santa Tecla.
Renovem un any més el compromís de
respectar i impulsar els nostres elements
tradicionals, el patrimoni ciutadà que hem
anat recuperant i posant en valor al llarg de
molt de temps. Són ja 16 anys que Santa
Tecla és Festa d’Interès Turístic i 22 anys
des que va ser declarada Festa Tradicional
d’Interès Nacional. Els mèrits que ens van
fer mereixedors d’aquests reconeixements
es repeteixen en cada edició: el ric ventall
d’elements tradicionals combinats amb activitats innovadores, la col•laboració d’entitats i col•lectius i la participació responsable
dels ciutadans. Santa Tecla és el compendi
d’aquest tres components i, només que en
falti un, la festa trontolla.

Cada any és més intensa i nombrosa que
l’anterior, cada any s’amplifica i propaga per
més espais de la nostra ciutat. És el temps i
l’oportunitat ara de dur el concert principal
de les festes fins a l’Anella Mediterrània, un
emplaçament que és una al•legoria de la
voluntat i la tenacitat de Tarragona per custodiar la importància de la seva capitalitat
en el Mare Nostrum. Confiem la festa que
representa la inauguració de l’Anella Mediterrània com un nou indret urbà, possessió
de tots els ciutadans i per al seu gaudi, a
l’Orquesta Mondragón, que torna a la ciutat
25 anys després del seu concert per la Santa
Tecla de l’any 1993.

Convido, doncs, a viure Santa Tecla amb la
intensitat de sempre i, si pot ser, més encara. A divertir-nos assenyadament, a delectar-nos en cada racó de la ciutat al que ens
porti la festa, ja sigui on hi hagi un vestigi
romà o el més modern enrajolat, a presumir
de ser els millors amfitrions, a encantar-nos
amb els sons i els colors de la nostra festa
major. Visca Santa Tecla!

Tarragonins i tarragonines, i tots aquells
que peregrineu fins a la nostra ciutat per
festa major, ens esperen dies de glòria i felicitat. Estan a punt les matinades, el solemne Ofici, els Goigs i la Professó, els castells,
els Diables, els balls parlats, els sonadors, la
Cercavila amb el Seguici Festiu, Santa Tecla
Petita, la Baixada de l’Àliga, els concerts de
gralles, les revetlles, les mostres gastronòmiques, el castell de focs. Més de 450 actes
programats, amb una extensa participació
d’entitats, associacions i col•lectius, que
envairan passejos, carrers, carrerons, rambles i passatges. Una incessant activitat
que correrà, al ritme de l’Amparito Roca,

Begoña Floria Eseberri
Consellera de Cultura, Festes i Patrimoni
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ACTES PREVIS
DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE

DISSABTE 8 DE SETEMBRE

a la sala d’actes de l’Antiga Audiència
i per quart any consecutiu, els
Rossinyols de Tarragona organitzen
el Taller Coral de Santa Tecla, on
prop de 50 nens i nenes d’entre
3 i 16 anys podran gaudir d’uns
matins plens de música, dansa, jocs i
manualitats i prepararan una cantata
que es farà el dia 24 de setembre
al local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona. També tindran la visita
d’alguns directors i components de
corals conegudes. Més informació i
inscripcions a rossinyols.tgn@gmail.
com.
Horari: de 10 a 13.30 h
Preu: 20 € (amb reducció a 15 € a
partir del primer germà)
Organitza: Associació Cor Ciutat de
Tarragona

11 h, plaça Corsini. El Futur és
Jove. Vine a gaudir d’aquesta festa
infantil amb inflables, rocòdrom
amb tirolina, tallers de manualitats,
contacontes i molt més per als petits
de la ciutat.
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la
Colla Jove
17 h, Antiga Audiència, pl. del
Pallol, 3. Inscripcions per al joc
de rol L’assassí de la pastanaga.
Inscripcions fins a les 21 h. Més
informació a www.facebook.com/
pastanaga.tarragona. Preu: 2 €.
Organitza: Agrupament Escolta i
Guia Xaloc
17 h, plaça Corsini. El Futur és Jove.
Vine a gaudir de la festa infantil de la
Colla Jove!
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la
Colla Jove

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE
10 h, Antiga Audiència, pl. del
Pallol, 3. Inscripcions per al joc
de rol L’assassí de la pastanaga.
Inscripcions fins a les 13 h i de 17 a 21
h. Més informació a www.facebook.
com/pastanaga.tarragona. Preu: 2 €.
Organitza: Agrupament Escolta i
Guia Xaloc

18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4.
Visita guiada a la Casa de la Festa.
Descobriu els secrets i les anècdotes
del Seguici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements. Apta
per a tota la família. Places limitades.
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals
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com Richelieu i, com aquest, es
va convertir en personatge d’una
novel·la d’Alexandre Dumas. Però
per què va venir a viure aquí,
fugint de la Revolució Francesa? És
un misteri que intentarem aclarir
en aquesta visita a la Tarragona
del segle XVIII. Preu: 5 €. Venda
d’entrades: www.tarracoticket.cat.
Aforament limitat a 25 persones.

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
8 h, dic de Llevant, sota el Far de
la Banya, port de Tarragona. 36è
Trofeu social de pesca Ciutat de
Tarragona.
Organitza: Societat Esportiva de
Pescadors de Canya de Tarragona

11 h, i fins a les 21 h, Centre d’Oci
Les Gavarres, c. Josep Maria Folch i
Torres, 4. Festa del 20è aniversari
del Centre d’Oci Les Gavarres.
Enguany es compleixen 20 anys
de la seva inauguració, l’any 1998,
i vol celebrar-ho amb tots els
tarragonins. Des de mig matí, la
plaça situada davant dels cinemes
s’omplirà d’activitats familiars. La
companyia Passabarret portarà
a Les Gavarres un dels seus
fantàstics espectacles de carrer. A
més, els més petits podran gaudir
d’atraccions de fira, jocs inflables,
ludoteca, jumping i moltes
sorpreses més.
Organitza: Centre d’Oci Les
Gavarres
Torneig de pesca

12 h, Casa de la Festa, Via Augusta,
4. Visita guiada a la Casa de la
Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a
través d’aquest recorregut pels
seus elements. Apta per a tota la
família. Places limitades.
Organitza: Imaginautes Serveis
Culturals

11 h, Casa Castellarnau, c.
Cavallers, 14. Visita guiada: Sartine,
el “Richelieu” de Lluís XV, va morir
a Tarragona, a càrrec de Carles
Marquès. ¿Sabíeu que Antoine
de Sartine, el polític que manava
més a París durant el regnat de
Lluís XV, va morir a Tarragona el 7
de setembre del 1801? La persona
més ben informada de França, i
potser d’Europa, va ser un intrigant
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12 h, plaça Verdaguer. Assaig
de castells a la fresca. Vine a
veure i donar un cop de mà en un
dels assajos més importants, i ja
tradicional, de la temporada.
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona

19 h, c. Rebolledo, entre els carrers
Sant Miquel i Cartagena. KukiTecla
2018 Open Air. Torna Kukitecla!
La festa més petarda al carrer
Rebolledo. Escalfem la part baixa
amb master class de kukizumba i
els DJs Lady Isa, Jano DJ, LaBonpreu
& LaCaprabo i Banana Láser. Amb
l’actuació de Yurena, per primer
cop a Tarragona, conegudíssima pel
seu tema No cambié i per una llarga
trajectòria televisiva. Més informació
a www.facebook.com/kukifriendly.
Organitza: Kuki Events, Premium
Group TGN, Ass. Veïns Barri del Port
Col·labora: Rives Pink, José Tequila
Cuervo, Estrella-Damm

18.30 h, Ateneu de Tarragona, c.
Sant Magí, 4. Niu d’Art especial
Onze de Setembre i Santa Tecla
2018.
Organitza: Ateneu de Tarragona
18.30 h, pati del Rei Jaume I,
Palau Municipal, plaça de la Font,
1. Presentació del nou gegant
adaptat de Tarragona. Donarem la
benvinguda a un element festiu nou
que permetrà que totes les persones
puguin participar de la festa,
especialment aquelles que pateixen
alguna discapacitat. Qui és aquest
nou gegant? Serà un misteri fins avui,
dia de la seva presentació pública.
Actuarà com a padrí el Gegant Martí.
Coorganitzen: Departament de
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament
de Tarragona i Dow Chemical
Patrocina: Dow Chemical

20 h, Espai Turisme, c. Major,
39. Presentació del llibre i de
l’exposició
fotogràfica
Vida
infernal, amb motiu del 35è
aniversari del Ball de Diables de
Tarragona. Un recorregut pels
darrers 35 anys de festa diabòlica a
la nostra ciutat.
Organitza: Ball de Diables de
Tarragona

DILLUNS 10 DE SETEMBRE
19 h, Antiga Audiència, pl. del
Pallol, 3. Presentació de l’exposició
commemorativa dels 30 anys de
la samarreta de les festes a càrrec
del Ball de Diables de Tarragona.
Una oportunitat única per veure les
trenta samarretes juntes.
Organitza: Ball de Diables de
Tarragona

Exposició fotogràfica “Vida infernal”. Foto:
Jordi Brú
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24 h, Premium Club, c. Rebolledo,
11. Friendly Party KukiTecla
2018 Edition. La festa friendly
#pontekuki s’apodera de Premium
Club amb una edició especial
de festa major. Vine a tancar
la temporada 2017-2018 amb
l’actuació i el photocall de Yurena,
que cantarà el seu hit No cambié i
farà sessió de photocall amb els
assistents. Música a càrrec de Lady
Isa, Toni Vera, Jano DJ, LaBonpreu
& LaCaprabo i Banana Láser. Més
informació a www.facebook.com/
kukifriendly.
Entrades:
entradium.com/
entradas/kukitecla-2018 (des de
12 €)
Organitza: Kuki Events, Premium
Group TGN
Col·labora: Rives 1880, Thunder
Bitch, Estrella Damm

l’estand de Festes. Des d’avui i
fins al dia de la Mercè, aquest espai
acollirà l’aparador festiu i el punt
d’informació de les festes de Santa
Tecla 2018.
11.30 h, vestíbul del Teatre
Tarragona, Rambla Nova, 11.
Inauguració
de
l’exposició
commemorativa dels 5 anys del
grup de sacaires tarragonins
Sons de la Cossetània, un
recorregut per la trajectòria
d’aquests músics imprescindibles
de la música popular a la nostra
ciutat.
Organitza: Sons de la Cossetània
12.30 h, pla de la Seu. Tradicional
diada castellera de l’Onze de
Setembre amb les quatre colles
castelleres de la ciutat. Cada colla
intervé per torn rotatiu, decidit
prèviament per sorteig. La diada
consta de tres rondes, i la colla que
no completi les tres construccions
pot disposar de fins a dues tandes
més, mantenint sempre l’ordre
sortejat.

DIMARTS 11 DE SETEMBRE.
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
10 h, vestíbul del Teatre Tarragona,
Rambla Nova, 11. Obertura de

19.30 h, Rambla Nova, davant del
monument a la Sardana. Ballada
de sardanes de la Diada Nacional
amb la Cobla Cossetània.
Organitza: Casal Tarragoní

DIMECRES 12 DE SETEMBRE
19 h, Diputació de Tarragona,
sala Santiago Costa, pg. de Sant
Antoni, 100. Presentació del sisè
volum de la col·lecció Els Contes

Estand de les festes. Foto: Laia Díaz
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del Seguici de Tarragona: El Drac
Vermell, dedicat al Drac de Sant
Roc, amb textos de Noemí Sans
i il·lustracions d’Edu Polo, editat
per l’Associació d’Amics de la Colla
Jove i Insitu Comunicació. Tot
seguit, presentació del mousse
de la col·lecció, la dolça versió
d’aquesta ja clàssica col·lecció de
contes. La podeu degustar durant
totes les festes.
Organitza: Associació d’Amics de la
Colla Jove
Col·laboren: Insitu Comunicació,
Pastisseria Conde i Diputació de
Tarragona

Organitza: Casal Popular Sageta de
Foc

Exposició “Santa Tecla des de dins: l’altra
cara de les festes”. Foto: Albert Rué

DIJOUS 13 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 de la nostra ciutat
a conèixer les interioritats d’alguna
de les entitats del nostre Seguici
Popular: la Santa Tecla a les Escoles.
Llibre El Drac Vermell

9.30 h, Escola Els Àngels. Santa
Tecla a les Escoles. Els Xiquets de
Tarragona a les Escoles.

20 h, Casal Popular Sageta de Foc,
c. de la Nau, 11. Inauguració de
l’exposició “Santa Tecla des de
dins: l’altra cara de les festes”. Una
visió original i diferent del fotògraf
tarragoní Albert Rué. Hi podrem
veure allò que habitualment no
veiem a la nostra festa major.

9.30 h, Centre d’Educació Especial
Estela. Santa Tecla a les Escoles. La
Colla Jove a les Escoles.
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15.15 h, Escola La Floresta. Santa
Tecla a les Escoles. El Griu a les
Escoles.

19 h, Casa Canals, c. d’en Granada,
11. Acte de recepció i presentació
del llibre guanyador del XXVIII
Premi Ciutat de Tarragona
de novel·la Pin i Soler. Com a
preàmbul de Santa Tecla, la novetat
literària de la tardor, L’observador
de núvols, de Marc Capdevila. La
presentació serà conduïda per
l’alcalde i hi intervindran l’escriptor
Màrius Serra, l’editora Rosa Rey, el
president del Gremi de Llibreters
de Tarragona, Pitu Rovira, i l’autor.
Al final de l’acte s’oferirà un brindis
per la novel·la i se sortejaran alguns
llibres entre els assistents.
Organitzen: Casa de les Lletres,
Òmnium Cultural del Tarragonès,
CNLT i Angle Editorial

18 h, Biblioteca Pública de
Tarragona, c. Fortuny, 30. Juguem
al Bestium. Joc de cartes inspirat en
el bestiari de la ciutat de Tarragona
per a infants de més de 7 anys.
Ideat i produït per l’Enric Vives, que
coordinarà el joc. Editat i produït
per Topromi.
Organitzen:
Associació
de
Professionals i Estudiosos en
Llengua i Literatura Catalanes
(APELLC) i Biblioteca Pública de
Tarragona
Col·labora: Fundació Topromi
18 h, pl. Prim, Espai Salvador Fà
i Llimiana. Taller de màscares.
T’atreveixes a fer una màscara? Com
voldries que fos? Anima’t i vine a
provar-ho. Nosaltres hi posem el
material i tu la imaginació. Obert a
tota la família!
Organitza: Ball dels Set Pecats
Capitals

19.15 h, local de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del
Bou, 23. Assaig obert de canalla.
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona
19.30 h, Trofeus Badia, c. Mossèn
Ritort i Faus, 15. Presentació de la 4a
edició dels gots de xopet del Seguici
Popular. Es presenten sis nou models
amb els elements del Seguici per
anar completant la col·lecció. Edició
limitada i venda exclusiva a Trofeus
Badia.
Organitza: Trofeus Badia

18.30 h, Gelateria Raffa Gelati,
pl. Verdaguer, 1. Presentació del
Gelat de les Festes. El gelat de les
festes es reinventa donant-li un toc
molt personal i tecler. Degustació
popular del gelat. Preu del tiquet:
1 euro. Venda de tiquets, fins a
exhaurir existències, a les tres
gelateries Raffa Gelati. Els beneficis
aniran destinats al projectes de la
Fundació Casal Amic.
Organitza: Raffa Gelati
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19.30 h, Tinglado 1, Moll de Costa.
Festa del cinquè aniversari
de la revista Fet a Tarragona,
amb l’actuació de la Xaranga
Tocabemolls —guanyadora del
concurs estatal d’Escucha (Terol)—,
el lliurament de les primeres
Distincions Fet i el reconeixement
a les colles castelleres de la ciutat,
a la singularitat del pilar caminant
i a l’organització del Concurs de
Castells.
Organitza: Fet a Tarragona
Col·labora: Port de Tarragona

la seva participació a les festes, que
es podrà veure a la Casa de la Festa
també la resta de l’any.
20.30 h, pati del Pou, Ajuntament
de Tarragona, pl. de la Font, 1.
Assaig obert de preparació de la
diada de Santa Tecla: el Primer
Diumenge.
Organitza: Xiquets de Tarragona
20.30 h, local de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del
Bou, 23. Assaig general obert.
Organitza:
Colla Jove Xiquets de Tarragona
21 h, pl. de les Cols. Xiquets del
Serrallo. Assaig especial de pilar
caminant. Organitza: Xiquets del
Serrallo

Xaranga Tocabemolls

20 h, pl. de les Cols. Castellers
de Sant Pere i Sant Pau. Assaig
especial de pilar caminant.
Organitza: Castellers de Sant Pere i
Sant Pau
20 h, Casa de la Festa, Via Augusta,
4. Presentació de l’exposició
retrospectiva del Lleó 2017.
Durant les passades festes de Santa
Tecla els fotògrafs Francesc Sech i
Siscu Caparrós van acompanyar el
Lleó. Per celebrar els 25 anys del Lleó
de Tarragona, ofereixen a l’entitat
un recull dels millors moments de
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Divendres 14 de setembre

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE
LA CRIDA

9.30 h, Col·legi Sagrat Cor. Santa Tecla
a les Escoles. La Mulassa a les Escoles.

11.30 h, Escola Sant Salvador. Santa
Tecla a les Escoles. La Víbria a les
Escoles.

9.30 h, Col·legi Joan Roig. Santa Tecla
a les Escoles. Els Gegants Moros Petits
a les Escoles.

15.15 h, Escola Sant Pere i Sant Pau.
Santa Tecla a les Escoles. El Griu a les
Escoles.

9.30 h, Col·legi Sant Domènec de
Guzmán. Santa Tecla a les Escoles.
Els gegantons Negritos Petits a les
Escoles.

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

9.30 h, Escola Solc. Santa Tecla a les
Escoles. Els Xiquets de Tarragona a les
Escoles.

17 h, poliesportiu Col·legi Sagrat Cor.
7è Torneig de Pretemporada del
TGN Bàsquet. Inici del torneig, que
s’allargarà fins a les 22 h. Aprofitant
aquest marc incomparable i
l’explosió de sentiment festiu a la
ciutat, el TGN Bàsquet enllestirà
la posada a punt de tots els seus
equips. Equips infantils, cadets
i júniors, femenins i masculins,
participaran en aquest torneig.
Organitza: TGN Bàsquet Club

9.30 h, Institut Escola Mediterrani.
Santa Tecla a les Escoles. La Colla
Jove a les Escoles.
9.30 h, Escola L’Arrabassada. Santa
Tecla a les Escoles. El Ball de Gitanes
a les Escoles.
9.30 h, Escola Tarragona. Santa Tecla
a les Escoles. La Cucafera a les Escoles.

17 h, Itinere, portal del Roser. Visita
guiada: Descobrim la Catedral,
els detalls de la imponent seu de
Tarragona. Una visita plena d’art
i història en què descobrirem el
claustre, l’interior de la Catedral, les
capelles i les peces més destacades
del seu museu. Informació i reserves:
itinere@turismedetarragona.com 977 239 657. Preu: 9,50 €; reduït, 7 €;

9.30 h, Col·legi Públic d’Educació
Especial Sant Rafael. Santa Tecla a les
Escoles. Els Castellers de Sant Pere i
Sant Pau a les Escoles.
9.30 h, Escola Pràctiques. Santa Tecla
a les Escoles. La Moixiganga a les
Escoles.
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17.30 h, plaça Verdaguer. Fes-Tecletes
10è aniversari. L’associació de mares
més marxosa de la ciutat fa deu anys,
i per celebrar-ho han organitzat una
tarda-vespre plena de concerts i
bona música. També hi haurà tallers,
pàrquing de cotxets, disfresses, la
Tecletes Playtruck i una sorpresa molt
especial. Comencen Santa Tecla amb
tota l’energia del mon! Els beneficis de
la gestió de la barra aniran destinats
a la l’Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral La Muntanyeta.
Organitza: Tecletes Mares de Tarragona
Col·labora: Fundació Port Aventura

19 h, pl. del Rei. Stromboli Jazz Band
a la Fresca.
19 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Obertura de
l’Espai Santa Teca 2018. Fusió de
gastronomia, cultura i territori en
aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona

18 h, pl. Verdaguer. Fes-Tecletes
10è aniversari. Concert Lu Rois.
La cantautora de Sabadell ens
presenta el seu últim disc, Clarobscur.
Acompanyada de piano i violoncel i
amb una veu delicada, la seva és una
proposta d’atmosferes intimistes i
fràgils. Tot un descobriment que segur
que us robarà el cor.
Organitza: Tecletes Mares de Tarragona

19 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86 (piscina exterior). Inauguració de
les XXXII 24 Hores del CN Tàrraco.
Natació per relleus. Poden participarhi tots els socis, esportistes i amics
del Tàrraco, no cal inscriure-s’hi
prèviament. Durant 24 hores el club
prepara diverses activitats esportives,
lúdiques i gastronòmiques. En
aquests primers relleus hi prenen part
esportistes, personatges i autoritats
locals. Accés lliure i gratuït.
Organitza: Club Natació Tàrraco

18.30 h, jardins de Saavedra. Obrim
La Terrasseta 2018. Amb zona de
jocs, berenar, terrassa…
Organitza: La Terrasseta

19 h, jardins de la Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Assaig obert dels grallers
dels Xiquets de Tarragona. Les
gralles i els timbals matalassers surten
al carrer per oferir una mostra del seu
repertori popular i actual, que tocaran
durant les festes.
Organitza: Xiquets de Tarragona

18.30 h, pl. Corsini. Arrenca la
Plaça Friki 2018! Aquesta proposta
ineludible de la nostra festa major
estrena ubicació. Estrenarà la Friki Uili
So (Brasil), que arriba tot sol des del
Brasil amb CaFe SoLo, un espectacle
que, segons les seves paraules, va
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ser creat amb l’única intenció de
passar-ho bé, de principi a fi. Una
proposta multidisciplinària que barreja
tècniques que inclouen malabars, la
roda Cyr, l’acrobàcia, la màgia i, com
no podia ser d’altra manera, l’humor!
Espectacle a la gorra (pay after show).

nens (de 6 a 12 anys), 4 €. Durada: 2 h
30 min. Places limitades.
Organitza: Itinere

Divendres 14 de setembre

Gutiérrez Reyes i Ramon Sentís
Gutiérrez, tots ells portadors dels
Gegants Moros i els gegantons
Negritos, i hereus de les més velles
nissagues geganteres gitanes de la
ciutat.
• Jaume Sàez i Millán, 25 anys portant
els Nanos Nous de Tarragona; Albert
Jiménez Ferré, Ignasi Segura Pont,
Rafael Larrañaga Cortés, Pep Anton
Rius i Ferrús, Francesc Perpinyà i
Guinovart, Jordi Joaquín Esteve,
Francisco Lafuente Bartra, Rufino
Gómez Romero, Aurora de la Torre
Trillo-Figueroa, Alberto de la Torre
Trillo-Figueroa i Jorge Pérez de
la Torre, amb llargues trajectòries
dedicades als Nanos Vells de Tarragona.
• Jaume Villalba Sánchez, més de 25
anys de carretilles i sortidors amb el
Ball de Diables.
• Josep August Martínez Fernández
i Dani Grant Vela (a títol pòstum), 25
anys fent ballar la nostra Àliga.
• Joan Josep Roig Piqué, Dolors
Plana Gavaldà, Jeroni Bru Cabré i
Rubèn Guim Domènech, 25 anys o
més de castells amb els Xiquets de
Tarragona.
• Antoni Grau Verdú, Josep M.
León Martínez, Pere Josep Núñez
Romeu (Peret de Fava), Javier
Yago Duat, Jordi Cañellas Alberich
i Rubèn Foguet Sanahauja, amb
brillants trajectòries castelleres a la
Colla Jove Xiquets de Tarragona.
• Francesc Xavier Bailach Bel,
David Porta París i Jordi Franquet
Montamat, 25 anys de castells amb
els Xiquets del Serrallo.
• Carlos González Romero, Juan
Martínez Mur, Eloy Martínez Mur i
Gerard Mir Vives, un quart de segle

19 h, Palau Municipal, 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, que
enguany celebren els quinze anys
de la seva recuperació. Aquest toc
donarà pas a l’acte protocol·lari de
nomenament del Perpetuador i dels
Teclers i les Tecleres d’Honor.
Homenatge al Perpetuador, Josep
Ramon Tules Armela, Pitu Mosquits,
casteller històric de la Colla Xiquets
del Serrallo i compromès des de l’inici
de la seva fundació. Ha estat membre
de diferents comissions tècniques i
juntes directives al llarg dels trenta
anys dels castellers serrallencs, i encara
ara és vocal de la junta. Activista festiu
que ha contribuït en gran manera a
posicionar les activitats serrallenques
en un lloc de privilegi a la nostra ciutat.
Alhora també s’homenatja els Teclers i
les Tecleres d’Honor:

Josep Ramon Tules Armela, Pitu Mosquits.
Foto: Eloisa Ruiz

• Guillermo
Ximenis
Jiménez
(pare), Guillermo Ximenis Jiménez
(fill), Pedro Algar Jiménez, Lluís
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S’obsequiarà els assistents amb la
postal número 29, dedicada enguany
als Gegants Vells.
19.15 h, Club Natació Tàrraco, pg.
Torroja, 86. Zumba per a tots! Master
class de zumba per a petits i grans.
Organitza: Club Natació Tàrraco
19.15 h, pl. Verdaguer. Fes-Tecletes
10è aniversari. Concert familiar
de Santa Tecla, amb Lali BeGood,
kindie-rock per al nen que agafes
de la mà i el que portes dins. El
seu Love’n’roll és una proposta no
infantilitzada, fresca i personal en la
manera de crear música i parlar amb
pares i nens. Lletres intel·ligents i
històries quotidianes plenes de ritme
i bones vibracions.
Organitza: Tecletes Mares de Tarragona
19.30 h, Club Natació Tàrraco, pg.
Torroja, 86. Exposició de banyadors
de Natació Artística.
Organitza: Club Natació Tàrraco
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En acabar, Ball d’Homenatge
al Perpetuador i als Teclers i les
Tecleres d’Honor. Des de l’any 2016,
i de la mà de l’Esbart Santa Tecla, els
homenatjats reben aquest emotiu
present dansat.

de castells amb els Castellers de Sant
Pere i Sant Pau.
• Laia Pous Llorach, 25 anys a la festa
amb els Balls de Cercolets, del Patatuf
i de Turcs i Cavallets, i el Retaule
de Santa Tecla, i David Aranda
Sumarroca, un quart de segle al Ball
de Turcs i Cavallets.
• Joan Serra Corsa, José Martí
Cano, Pepe i Antoni Manel Félix
González, Tito, 25 anys de portadors
dels Gegants Vells.
• J oan Parera Saigí, Jaime Tortosa
Rodríguez, Ignasi Grau Bella,
Francesc Caparrós Brú, Joan
Antoni Vallès Pena, Salvador Torné
Moreno, Leila Costa López, Jordi
Boada Cassola, Georgina López
Félix i Francesc Martorell Rasillo,
25 anys acompanyant o portant el
nostre Lleó.
• Magí Recasens García, Joan Franco
Roca i Raúl Patiño Esteve, tots
tres a títol pòstum, Marga López
Grueso, Verònica Recasens Suárez,
Cristòfol Pascual Ferré i Sílvia
García Martínez, 25 anys amb el Ball
de Bastons.
• Sergi Bori Ayala i Paqui Bori Ayala,
un quart de segle amb la Víbria i la
Cucafera
• Joan Puig Andreu, ànima del
servei de taules i cadires Jofré, un
establiment al servei de la festa des
del 1957.
• Assumpció Claramunt Carnicer
i Francesc Bustos Montagut,
ideòlegs i gestors de la botiga
El Negrito i La Negrita, pioners i
referents del marxandatge festiu a
la nostra ciutat des de fa més de 30
anys.
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19.30 h, Club Natació Tàrraco, pg.
Torroja, 86. Maquilla’t com una
sirena. Natació Artística ofereix
un taller de maquillatge facial per
anar ben guapa també dins l’aigua.
Activitat gratuïta i entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco

19.30 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Tast de cervesa i formatges
amb Miquel Àngel (Les Clandestines) i
Pere Artigues (La Segalla).
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona

19.30 h, Club Natació Tàrraco, pg.
Torroja, 86. Vine a conèixer l’aikido!
Art marcial de la no-violència. Classe
oberta per a petits i grans. Només cal
que portis roba còmoda. Entrada lliure
i gratuïta.
Organitza: Club Natació Tàrraco

20 h, Antic Ajuntament, c. Major, 41.
Presentació de la mostra d’Arcàngels
dels Balls de Diables Tradicionals
de Catalunya i de la restauració del
vestuari de l’Arcàngel Sant Miquel
tarragoní, en el 35è aniversari del
Ball de Diables de Tarragona. Es podrà
visitar del 14 al 22 de setembre.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
Col·labora: Coordinadora de Balls de
Diables Tradicionals de Catalunya

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
protocol·làriament l’inici de Santa Tecla.
Tot seguit, l’alcalde crida el Visca
Santa Tecla! a tota la ciutat.

20 h, pl. Corsini. La Plaça
Friki presenta Santimbanqui
(Extremadura). Santimbanqui és
un nen en un cos d’un adult que
no atura la seva marxa per tal de
divertir públics de totes les edats. La
seva gran destresa i espontaneïtat
es combinen amb el clown i els
malabars. Bitlles, pilotes, foc,
ganivets, un paraigua, equilibri i
energia a dojo són les claus d’aquest
espectacle delirant que ha fet la
volta al món. Espectacle a la gorra
(pay after show).

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 Pirotecnica Poleggi
(Canepina, Itàlia), amb els Visca Santa
Tecla! que inunden la plaça.

20 h, pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona, pl. de la Font, 1. Assaig
obert de canalla.
Organitza: Xiquets de Tarragona
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20 h, pl. del Fòrum. Milonga de Santa
Tecla. Vine a gaudir d’un vespre de
tango. Podràs fer els primers passos,
veure ballar els balladors de tango
de Tarragona i escoltar aquesta
meravellosa música. De 20 a 22.30 h,
classe oberta d’iniciació al tango. De
20.30 a 23 h, ball de tango.
Organitza: Espacio de Tango
20.30 h, Club Natació Tàrraco, pg.
Torroja, 86. Desfilada de moda
infantil i juvenil. Activitat gratuïta i
entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco
Col·laboren: Minimum, Casa Guasch,
Esport Catedral i Papereria Central

20 h, Capsa de Música, Antiga
Tabacalera, av. Vidal i Barraquer, s/n.
Concert Capsa Semifinal Sona9
2018 + Joan Reig en concert. La
plataforma més important de la
música emergent en català creix, i per
la 18a edició la ciutat acull per segon
any una semifinal en directe amb tres
grups, que s’uneix a les semifinals
del BAM a Barcelona, l’Acústica de
Figueres i el Mercat de Música Viva
de Vic.
Horari dels concerts:
— 20 h, Va! (pop-rock, Barcelona)
— 20.45 h, L’Home Brut (pop-rock,
Beneixida)
— 21.30 h, Menut (cançó d’autor,
Móra la Nova)
— 23 h, Joan Reig
Organitzen:
Grup
Enderrock,
Catalunya Ràdio - iCat.cat i TV3
Amb el suport de: Departaments de
Cultura i Joventut de la Generalitat de
Catalunya i Fundació SGAE
Patrocina: Estrella Damm
Col·laboren:
Ajuntament
de
Tarragona i Associació de Músics de
Tarragona

20.30 h, local social de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou,
23. Assaig obert de canalla.
20.30 h, pl. Verdaguer. Fes-Tecletes
10è aniversari. Concert Mareta
Bufona. El grup vilanoví de qui tothom
parla torna a Tarragona després
del seu brillant concert al Minipop
d’enguany. Melodies lluminoses que
recorden els Teenage Fanclub amb
distorsions estil Dinosaur Jr. Preparats
per saltar i ballar?
Organitza: Tecletes Mares de Tarragona

Mareta Bufona
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20 h, sala d’actes de l’Antiga
Audiència, pl. del Pallol, 3. 7 hores
amb Frankenstein. Una marató de
cinema amb motiu dels 200 anys de
l’edició de la novel·la de Mary Shelley.
Sis pel·lícules emblemàtiques que
la pantalla gran ha dedicat a aquest
personatge. Entrada lliure amb
invitació. Disponibles a partir del 5
de setembre a les taquilles del Teatre
Tarragona. Màxim 2 invitacions per
persona.
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21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta i Ca la Frida

22 h, pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona, pl. de la Font, 1. Assaig de
gamma extra especial de Santa Tecla.

21 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Demarcació de Tarragona, c. Sant
Llorenç, 20. Espai Santa Teca 2018.
Fusió de gastronomia, cultura i territori
en aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Sopar a càrrec del Restaurant Portal 22.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona

22 h, pl. Verdaguer. Fes-Tecletes 10è
aniversari. DJs VēMō. I per acabar
la festa, arriben l’Arnau Vallvé i el
Martí Maymó, dels Manel. Amb
una àmplia trajectòria com a músics
dins del circuit de casa nostra, ara es
presenten com a DJs sota el nom de
VēMō i ens proposen un repàs del pop
a l’electrònica, de l’indie al mainstream,
de l’actualitat al hit atemporal.
Organitza: Tecletes Mares de Tarragona

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

21 h, pl. de les Cols. Xiquets de Tarragona.
Assaig especial de pilar caminant.
Organitza: Xiquets de Tarragona

22 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Concert amb Roger
Benet Quasi Quartet Trio, darrer
concert abans de l’estrena del seu nou
espectacle el desembre vinent.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona

21.15 h, Club Natació Tàrraco, pg.
Torroja, 86. Fideuada popular. Cuina
oberta per a entrepans fins a mitjanit.
Preu: 7,50 €
Organitza: Club Natació Tàrraco
Col·labora: Restarraco Càtering
21.30 h, pl. Corsini. La Plaça Friki
presenta Ale Risorio (Argentina).
La nova proposta d’aquest pallasso
argentí és La Kermesse, un espectacle
en què tothom s’emporta un premi!
És possible millorar-ho? Aquest nou
espectacle li ha obert recentment les
portes del mercat internacional, de la
mà del seu nou personatge, Ernéstor,
un nom fruit de la indecisió dels seus
pares a l’hora de censar-lo, tot dubtant
entre Ernesto i Néstor… Un fet que
ja diu força de l’absurd de la vida
d’aquesta creació per morir de riure!
Espectacle a la gorra (pay after show).

23 h, Capsa de Música, Antiga
Tabacalera, av. Vidal i Barraquer, s/n.
Joan Reig en concert. Joan Reig,
bateria d’Els Pets i membre d’altres
formacions com Refugi, Mesclat o
Tàrraco Surfers, consolida la seva
carrera com a cantant amb el seu
primer disc en solitari, que recull
cançons pròpies. Aquest és, sens
dubte, el projecte més íntim i personal
de l’artista constantinenc, un disc en
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i actuals, dona forma a una estranya
font de felicitat.
Organitza: La Terrasseta

Miqui Puig

0.30 h, c. Cós del Bou. La Revetlla
Lila amb Cris&Petes. Aquests joves
punxadiscos han esdevingut uns
clàssics de les nits musicals més
ballades del Camp de Tarragona i avui
juguen a casa. T’animes a vindre?
Organitza: Associació d’Amics de la
Colla Jove

Joan Reig

23 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Nit de Discoteca amb Jano DJ
& Events. Tots els estils per a joves i
grans. Entrada lliure i gratuïta.
Organitza: Club Natació Tàrraco

1.30 h, pl. del Rei. Segona ronda
musical amb Seguirem. Format
per nou músics amb una trajectòria
dilatada en altres formacions musicals,
els Seguirem reprodueixen de la
manera més fidel els arxiconeguts
temes d’Obrint Pas, amb un directe
carregat de força, energia i espectacle
que ens faran seguir de festa.
Organitza: Xiquets de Tarragona

23.30 h, pl. del Rei. Primera ronda
musical amb DJ Sendo. Arrenca
amb força aquesta nit llarga de bona
música, amb hits de tots els temps, en
una de les places més tecleres. Som-hi!
Organitza: Xiquets de Tarragona
23.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. DJ Miqui Puig ve per
primer cop a La Terrasseta per fer-nos
ballar en la primera nit del festival. El
seu secret: punxar cançons boniques,
ordenades de manera agradable.
Moltes són cançons que teníem
oblidades al fons de la memòria i
que, de sobte, prenen forma per ferse contemporànies i necessàries. Tot
plegat, sumat als temes més recents

Seguirem
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format vinil de 10 polzades amb sis
cançons que va sortir a la primavera.
Acompanyen el cantant a l’escenari
músics de la talla de Pemi Rovirosa i
Jimmy Piñol (Lax’n’Busto), Sergi Esteve
(Josep Romeu) i Dani Peña (Refugi). Un
concert imprescindible! Entrada lliure.

Dissabte 15 de setembre

2.30 h, c. Cós del Bou. Segueix la
Revetlla Lila amb PD Patxap. Un altre
habitual de les nits liles que garanteix
una nit moguda i per a tots els gustos.
Organitza: Associació d’Amics de la
Colla Jove
3.15 h, pl. del Rei. Tercera ronda
musical amb DJ Ceba. Tercera i
definitiva ronda a la plaça del Rei.
Després dels ritmes trepidants i

compromesos dels Seguirem toca
tancar aquesta ronda a dalt de tot.
Organitza: Xiquets de Tarragona
3.30 h, c. Cós del Bou. I per acabar
la Revetlla Lila, DJ Monka. Amb el
compromís de tancar la nit tan amunt
com sigui possible, darrera tanda de
DJs a la Jove.
Organitza: Associació d’Amics de la
Colla Jove

DISSABTE
15 DE SETEMBRE
LA MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG, EL MATÍ GASTRONÒMIC,
ELS VERMUTS I LA MOSTRA DE FOLKLORE VIU
9 h, Bar Cortijo, c. Rebolledo, 27.
Santa Tecla gastronòmica. Esmorzar
d’espineta amb caragolins.
Organitza: Bar Cortijo
9 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11, ininterrompudament fins a les 21
h. Santa Tecla Solidària. XIV Marató
de Donació de Sang. Durant tot
el dia, activitats, actuacions, servei
de guarderia i obsequis per a tots
els donants. A més, durant el dia
comptarem amb la presència i la
participació d’entitats i 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 a www.donarsang.
gencat.cat/reserva.
Organitzen: Banc de Sang i Teixits,
conjuntament amb l’Associació de

Donants de Sang del Tarragonès i
l’Ajuntament de Tarragona

Santa Tecla Solidària. XIV Marató de Donació
de Sang

9.30 h, pg. de les Palmeres. Fes el teu
nino-nano. No tens cap element del
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10 h, Anella Mediterrània, pistes de
l’Estadi Municipal de Campclar. XIII
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. Consulteu-ne horaris a
www.clubatletismetarragona.cat.
Organitza: Club Atletisme Tarragona

10 h, pl. de la Font. Santa Tecla
gastronòmica. Xistorrada popular.
Un clàssic del matí del primer dissabte
de festa major. Preu: entrepà de xistorra
i canya, 2,5 €.
Organitza: Castellers de Sant Pere i Sant
Pau

10 h, pl. de la Font. Tast popular
d’hamburguesa de Chartreuse amb
els Pericos de Tarragona. Un nou
maridatge que s’afegeix a l’àmplia
i original proposta gastronòmica
festiva. Hamburguesa i beguda: 3 €.
Organitza: Pericos de Tarragona

10 h, itinerant des del c. Francesc
Bastos. Passacarrers del XXV
aniversari del Lleó de Tarragona. Per
celebrar els 25 anys de la recuperació
del Lleó de Tarragona i de la Banda
Unió Musical de Tarragona, les dues
entitats actuaran en cercavila per la
ciutat.
Itinerant: c. Francesc Bastos, c. Mallorca,
pl. Ponent, c. Lleida, c. Cervantes, c.
Soler, pl. Corsini, c. Cañellas, Rambla
Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet, bda.
Misericòrdia, c. Merceria i pl. Fòrum.
Organitza: Associació de Portants del
Lleó de Tarragona

10.30 h, Itinere, des del portal del
Roser. Visita guiada: 1811, el setge
de Tarragona. Adam Gerard Quigley,
investigador d’arxius britànics, ens
ofereix un relat inèdit dels tràgics fets de
la Guerra del Francès passejant per les
Muralles, el pla de la Seu i els carrers de la
Part Alta. Informació i reserves: itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Preu: 9 €; reduït, 7 €; nens (de 6 a 12 anys),
4 €. Durada: 2 h. Places limitades.
Organitza: Itinere

10 h, poliesportiu Col·legi Sagrat
Cor. 7è Torneig de Pretemporada
del TGN Bàsquet. Inici de la segona
jornada del torneig, que s’allargarà
fins a les 18 h. Aprofitant aquest
marc incomparable i l’explosió de
sentiment festiu a la ciutat, el TGN
Bàsquet enllestirà la posada a punt de
tots els seus equips. Equips infantils,

10.30 h, des de la pl. del Font. Arrencada
de la baixada d’Amparitos Part AltaSerrallo, amb parades a diferents bars
de la ciutat, acompanyats de l’exitosa
Xaranga Tocabemolls, recentment
premiada com a millor xaranga de l’Estat
espanyol. Recorregut: c. Comte de Rius,

21

Dissabte 15 de setembre

cadets i júniors, femenins i masculins,
participaran en aquest torneig.
Organitza: TGN Bàsquet Club

Seguici fet per tu per participar al Fes-te
la Festa? No t’amoïnis, pots participar
en aquest taller de manualitats dels
Chargrossos de Tarragona. Construeix
el teu nano, bèstia o gegant preferit
amb una capsa de cartró. Inscripció:
2 € (el mateix dia de l’activitat) fins a
exhaurir materials.
Organitza: Chargrossos de Tarragona
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Rambla Nova, c. Cañellas, pl. Corsini, c.
Lleida, c. Sevilla, c. Vapor, pl. dels Infants,
c. Reial, c. Pere Martell, el Serrallo.
Organitza: Xiquets del Serrallo
10.30 h, pl. Corsini. 10a edició de
Balla els Balls. 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 del Ball de Cossis i
amb tots els grups que hi han participat
al llarg d’aquests anys: la Víbria, l’Àliga, el
Ball de Bastons i el Ball de Gitanes. Amb
l’acompanyament de la Vibratsband.
Organitza: Esbart Santa Tecla
11 h, Itinere, portal del Roser. Visita
guiada: Descobrim la Catedral,
els detalls de la imponent seu de
Tarragona. Una visita plena d’art i
història en què descobrirem el claustre,
l’interior de la Catedral, les capelles
i les peces més destacades del seu
museu. Informació i reserves: itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Preu: 9,50 €; reduït, 7 €; nens (de 6 a 12
anys), 4 €. Durada: 2 h 30 min. Places
limitades.
Organitza: Itinere

11 h, Residència Mare de Déu de
la Mercè. Pregó de les festes de la
Residència de la Mercè 2018, a càrrec
del Sr. Joan Carles Blanch i la Sra. Marta
Padró, president i fundadora del Ball
de Dames i Vells de Tarragona.
11.30 h, pg. de les Palmeres. Plantada
i rebuda dels elements participants
a Fes-te la Festa. Després de l’èxit
participatiu de la primera edició, arriba
la segona amb molta força. Toca fer els
retocs a les rèpliques del Seguici o els
vostres gegants que us vau dissenyar
l’any passat, i si no les vau guardar,
les teniu malmeses o en voleu fer de
noves, aquests dies previs de Santa
Tecla haurà arribat el moment de fer-ho
per tenir-les enllestides per sortir avui al
carrer. També pots venir a primera hora
i construir-les al taller que ofereixen els
Chargrossos. Avui totes les opcions són
valides! Comptarem amb la presència
dels gegants d’escoles i entitats.
Organitza: Comissió de Treball per a
l’Arrencada de Gegants i Chargrossos
de Tarragona
Col·labora: Camping Trillas

11 h, Club Natació Tàrraco, pg.
Torroja, 86. Posa’t en forma amb
l’aiguazumba. Entrada lliure i gratuïta.

12 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència,
pl. del Pallol, 3. Sorteig casteller de
les diades de Santa Tecla: el Primer
Diumenge i Santa Tecla. S’acosten
les grans diades castelleres de la
ciutat i cal perfilar les estratègies. El
sorteig determinarà l’ordre d’entrada
a plaça i l’ordre d’actuació de la diada
de Santa Tecla - el Primer Diumenge i
l’ordre d’actuació de la diada de Santa
Tecla. Castellers vallencs, vilafranquins
i tarragonins, preparats per al gran dia!

11 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Partit de waterpolo infantil i
aleví. Entrada lliure i gratuïta.

12 h, Port Esportiu de Tarragona. XXVI
Trofeu Santa Tecla de Vela-creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona

11 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. IV Trofeu 24 h de Tennis Taula, amb
la participació del Club Gimnàstic i el
CN Tàrraco. Entrada lliure i gratuïta.
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12 h, pl. de l’Antic Escorxador. 6è
Vermut Rumber de Santa Tecla. El
vermut rumber ja ha arribat a Santa
Tecla una edició més. Ara toca cantar
ballar i gaudir de la rumba!
Organitzen: Associació de Portadors
dels Gegants Vells i del Cós del Bou de
Tarragona i Vergüenza Ajena
12 h, pl. del Rei. Inici de la VII Marató
Solidària de l’ACTAC (Associació
Cultural Tarragonina d’Amics i Amigues
dels Castellers/es). Vermut musical
i fideuada popular a càrrec del
mestre cuiner Pitu Mosquits. Els
beneficis de la marató es dedicaran a
l’Associació Aurora.
Organitza: ACTAC
Col·laboren: Bodega Enric, Peix Blau
de Tarragona, Confraria de Pescadors,
Inflables Almair, Vermut Yzaguirre,
Joieria Personal, Diputació de Tarragona,
Port de Tarragona, Tarragona Ràdio i
Ajuntament de Tarragona
12 h, pl. de la Font. Concurs de
Baldufa Memorial Àngel Vicient.
Organitza: Club Maginet

Fes-te la Festa. Foto: Laia Díaz

12 h, Centre Cívic de Bonavista. Ulissa.
En aquest relat de titelles, Ulissa és
una noia valenta i divertida que viu
a la ciutat. Un dia, al sortir de l’escola,
emprèn un llarg viatge de retorn a
casa que la du a conèixer personatges
extraordinaris i viure mil peripècies.
Aquest espectacle és una relectura
moderna, femenina i transgressora
del gran clàssic d’Homer, l’Odissea.
Es tracta d’una proposta dinàmica,
divertida i amb contingut pensada per
a públic familiar (a partir de 5 anys).
Entrada lliure, amb aforament limitat
de la sala.

12 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86 (piscina exterior). Festa aquàtica
infantil. Tobogans, inflables i música
per als més petits de la casa.
Patrocina: Aunar Group
12.30 h, Rambla Nova, Balcó del
Mediterrani. Recepció de totes les
persones participants de la 28a edició
del programa Festa per a Tothom: la
fórmula inclusiva de la ciutadania
amb discapacitat a les Festes de
Santa Tecla. Enguany la Festa per
a Tothom viu la festa participant
per primer cop en primera persona
mitjançant un gegant adaptat, nou
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12 h, des del Balcó del Mediterrani.
Cercavila Fes-te la Festa. Ara sí,
acompanyem els gegants de les
escoles i les entitats amb tots els
elements del Seguici i més imatgeria
que heu confeccionat, amb la
col·laboració dels músics de l’AMTP
El Tecler i de l’Aula d’Instruments
Tradicionals de l’Escola Municipal de
Música de Tarragona que comenci la
Cercavila! A l’arribar, animació infantil
amb el grup Els Picarols. Recorregut:
Rambla Nova per la coca central, fins
a arribar a l’alçada de l’edifici de l’antic
Banc d’Espanya.
Organitza: Comissió de Treball per a
l’Arrencada i Chargrossos de Tarragona
Col·labora: Camping Trillas
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element festiu que ha estat creat
perquè tothom hi pugui interactuar
i sentir-se representat en la cultura
popular. L’acompanyaran el Gegant
Martí de Premià de Mar, els Gegants el
Rei i la Reina, Pere el Gran de l’Institut
Pere Mata, la Batucada Tympanum i els
Castellers de la Il·lusió de Valls.
Coorganitzen:
Departament
de
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament
de Tarragona i Dow Chemical
Patrocina: Dow Chemical
Col·laboren: ONCE, STS Assistencial i
Raffa Gelati.
12.30 h, Confraria de Pescadors,
el Serrallo. El tradicional vermut
Yzaguirre dels musclos, una de les
millors combinacions a l’hora del
vermut, acompanyat de la millor
selecció musical. Preu per cada ració de
musclos: 1 €. Toca vermut!
Organitzen: Xiquets del Serrallo i
Colla de Diables Voramar - Víbria de
Tarragona
Col·labora: Vermut Yzaguirre
12.30 h, pl. de les Cols. De vermut
amb la Big Band de la BUMT. Un bon
vermut a ritme musical i festiu a càrrec
dels adults de l’escola, la Big Band
BUMT.
Organitza: Nova Escola de la Banda
Unió Musical de Tarragona
Patrocina: Vermut Yzaguirre
13 h, pl. Corsini. Balla els Balls fa el
vermut. Després d’un matí de molt
ballar, ara toca, com marca la tradició,
fer un bon vermut i de manera
excepcional per celebrar la 10a edició,
enguany ens acompanyaran els
dolçainers Tresmall.
Col·labora: De Muller
Organitza: Esbart Santa Tecla

13 h, rambla del Pilar, c. Riu Montsant,
barri del Pilar. 1r Gran Asado
Argentino de Santa Tecla. A la ja
extensa, variada i atractiva oferta
gastronòmica de la festa major,
enguany la Casa Argentina de la
nostra ciutat ens proposa aquest àpat
imprescindible. Una nova proposta
amb voluntat de continuïtat. Preu:
adults, 15 €; fins a 12 anys, 10 €. Més
informació i reserves: favtarragona@
gmail.com.
Organitza: Casa Argentina de Tarragona
13 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86 (piscina exterior). Vermut aquàtic.
Vine a fer el vermut amb la millor
música. Preu: vermut, patates i olives,
2,5 €. Entrada lliure.
13 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol,
3. Concert de Santa Tecla amb el
Cor Al·leluia. El Cor Al·leluia té una
cita obligada a les festes de Santa
Tecla, amb un repertori de cançons
conegudes de diferents estils per a tots
els públics. Al finalitzar us convidem a
un vermut o refresc.
Organitza: Cor Al·leluia
13.30 h, Club Natació Tàrraco, pg.
Torroja, 86 (pati exterior). Sardinada
i graellada CN Tàrraco. Tria el menú
que més t’agradi, acompanyat de pa i
xips. Preu: 7,50 €.
14 h, c. Cós del Bou, pl. de l’Esperidió
i bda. Pescateria. Santa Tecla
gastronòmica. La Colla Jove Xiquets
de Tarragona prepara la XX Paella
Popular de les festes. Tot un clàssic que
enguany fa vint anys! Preu: socis, 8 €; no
socis, 10 €. Venda de tiquets a l’estand
de Festes o a la mateixa colla fins al
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15.30 h, pl. del Rei. VII Marató
Solidària de l’ACTAC (Associació
Cultural Tarragonina d’Amics i Amigues
dels Castellers/es). Cafè concert amb
el Duet Miramar.
Organitza: ACTAC
16 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Partit de waterpolo masculí,
amb l’equip del CN Tàrraco, de Segona
Divisió catalana. Entrada lliure i gratuïta.
17 h, Itinere, portal del Roser. Visita
guiada: Descobrim la Catedral,
els detalls de la imponent seu de
Tarragona. Una visita plena d’art i
història en què descobrirem el claustre,
l’interior de la Catedral, les capelles
i les peces més destacades del seu
museu. Informació i reserves: itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Preu: 9,50 €; reduït, 7 €; nens (de 6 a 12
anys), 4 €. Durada: 2 h 30 min. Places
limitades.
Organitza: Itinere
17 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Presentació dels equips del CN
Tàrraco. Vine a conèixer els equips de
les diferents seccions del Tàrraco que
competiran la temporada 2018/2019.
Entrada lliure i gratuïta.
17.30 h, jardins de Saavedra. Obrim
La Terrasseta. Amb zona de jocs,
berenar, terrassa…
Organitza: La Terrasseta

18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4.
Visita guiada a la Casa de la Festa.
Descobriu els secrets i les anècdotes
del Seguici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements. Apta
per a tota la família. Places limitades.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals
18 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. Gala de màgia a càrrec del
col·lectiu Tarracadabra. Una proposta
des de la ciutat adreçada als amants
de la màgia de totes les edats. Preu:
6 €. Venda d’entrades a les taquilles
de la Sala Trono Armanyà abans de la
funció.
Organitza: Tarracadabra
18 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Gran exhibició de natació
artística. Els diferents equips de natació
artística del Club ens mostraran la seva
sincronització. Amb la participació de
l’equip de màsters i ball simultani a
l’aigua i en sec de zumba amb l’equip
de fitness. Entrada gratuïta.
18 h, Rambla Nova, entre els carrers
Adrià i Roger de Llúria. Classe i
exhibició de ball country i line
dance.
Organitza: Associació Crazy Boots
18.30 h, poliesportiu Col·legi Sagrat
Cor. 10è Torneig Santa Tecla de
bàsquet femení, TGN Bàsquet Femení Sant Adrià. Per potenciar
l’esport femení a la nostra ciutat, el
torneig d’aquesta edició es disputarà,
a partit únic, entre dos equips de Copa
Catalunya.
Organitza: TGN Bàsquet Club
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divendres 14 de setembre. A l’acabar,
la Txaranga Tutu’s Band ens farà ballar a
ritme d’Amparito.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la
Colla Jove
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18.30 h, pl. Corsini. La Plaça Friki
presenta Ale Risorio (Argentina).
La nova proposta d’aquest pallasso
argentí és La Kermesse, un espectacle
en què tothom s’emporta un premi!
És possible millorar-ho? Aquest nou
espectacle li ha obert recentment les
portes del mercat internacional, de la
mà del seu nou personatge, Ernéstor,
un nom fruit de la indecisió dels seus
pares a l’hora de censar-lo, tot dubtant
entre Ernesto i Néstor… Un fet que
ja diu força de l’absurd de la vida
d’aquesta creació per morir de riure!
Espectacle a la gorra (pay after show).
18.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Terrasseta meets Jamaica
Fest. Per tercer any consecutiu,
dediquem una jornada completa al
reggae, el rocksteady, el mento, l’ska i
tots els ritmes de l’illa de Jamaica que
han traspassat fronteres i tant han
influenciat bandes d’arreu del món. El
cantant del llegendari grup californià
Hepcat ens delectarà amb els seus
grans clàssics de l’ska i el rocksteady
que els han portat per gires per tot el
món des del 1989.
Organitza: La Terrasseta
19 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Warm up DJ Saul Ska - Ba i DJ Luna.
Obriran el festival un reggae man i una
soul sister referents en l’escena de la
música negra a Catalunya i València.
Saul Ska-Ba, membre del col·lectiu
Bredda Jamaican Music Club, obrirà
la nit amb una acurada selecció del
millor reggae, mento, calypso, soul i
rhythm’n’blues. L’acompanyarà per
anar escalfant motors DJ Luna, activista
musical, lluitadora de mena i amb un
exquisit gust musical en els gairebé vint
anys de trajectòria que l’avalen.

19 h, pl. de la Pagesia. Concert de
Santa Tecla de la Banda Simfònica
Unió Musical de Tarragona. Enguany,
i per celebrar el 25è aniversari, la BUMT
ha convidat per a l’ocasió la companyia
de l’Agrupació Musical l’Emburgada
del Perelló, en el tradicional concert
que ofereixen a la nostra patrona. Un
repertori de les dues formacions de
música festiva tradicional farcit amb
obres inspirades en la nostra cultura
popular i en les músiques tradicionals i
festives de carrer.
Organitza: Banda Simfònica Unió
Musical de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

BUMT. Foto: Manel R. Granell

19 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Obertura de
l’Espai Santa Teca 2018. Fusió de
gastronomia, cultura i territori en
aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
19 h, des de la Rambla Nova, des
de l’estàtua dels despullats. Inici
de la 36a Mostra de Folklore Viu.
MetamorFOCsi. La Víbria de Tarragona,
dins la celebració dels 25 anys del
seu naixement, organitza aquesta
edició de la Mostra de Folklore Viu i
convida set bèsties de foc d’arreu de
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Hydracus. MetamorFOCsi

Bèsties de foc participants:
• Bretolàs de Sant Andreu
• Boc de Vandellòs
• Cremablat de Tremp
• Drac de Vilanova i la Geltrú
• Hydracus de Jesús
• Ratpenat de Malgrat de Mar
• La Pàjara de Terrassa
• Víbria de Tarragona
Itinerari: Rambla Nova, c. Sant Agustí,
c. Portalet, bda. Misericòrdia, c. Major i
pl. de les Cols
Organitza: Víbria de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona,
Diputació de Tarragona, Port de
Tarragona, Repsol, Agrupació de
Bestiari Festiu i Popular de Catalunya,
Pirotècnia Igual, Pirotècnia Catalana,
Pirotècnia Garcia i Pirotècnia Estalella
19 h, pl. Verdaguer. L’Amparit Folk!!!
Us convidem a passar una tarda, vespre
i nit de folk i a fer trontollar la plaça
ballant sense parar. Començarem
amb la Big Bang Folk, formada per

músics de Faktoria Folk, Cobla La Mitja
Lluna i Folkatr3s, i que per segon any
consecutiu es reuniran dalt l’escenari
per produir una gran explosió de
música i ball folk.
Organitzen: Balls a Plaça i Big Bang Folk
19.30 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura i
territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Xou cooking amb Matías,
del Restaurant Quinoa, i Francesc Ferré,
dels Cellers Frisach.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
20 h, pl. Corsini. La Plaça Friki presenta
Uili So (Brasil). Arriba tot sol des del
Brasil amb CaFe SoLo, un espectacle
que, segons les seves paraules, va ser
creat amb l’única intenció de passarho bé, de principi a fi. Una proposta
multidisciplinària que barreja tècniques
que inclouen malabars, la roda Cyr,
l’acrobàcia, la màgia i, com no podia ser
d’altra manera, l’humor! Espectacle a la
gorra (pay after show).
20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. Gala de màgia a càrrec del
col·lectiu Tarracadabra. Una proposta
des de la ciutat adreçada als amants
de la màgia de totes les edats. Preu: 6 €.
Venda d’entrades a les taquilles de la
Sala Trono Armanyà abans de la funció.
Organitza: Tarracadabra
20 h, església del Col·legi Lestonnacl’Ensenyança. Concert de cant coral
de Santa Tecla amb el Cor InCrescendo
i el Cor L’Àncora de Tarragona.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de
Tarragona
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Catalunya que reuneixen algunes de
les característiques més destacades de
la Víbria: pits i ventre de dona, cap, bec
i potes d’Àliga, cua de drac, llengua de
serp, part d’ales de ratpenat i llengua de
serp. Podreu gaudir de les enceses que
oferiran les bèsties durant el recorregut
fins a arribar a la plaça de les Cols, on
faran el lluïment.
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20 h, Mercat Central. Nit de tastos.
L’emblemàtic edifici modernista estarà
obert, excepcionalment i per primer
cop, fins a la mitjanit per oferir a tots
els seus visitants la possibilitat de
sopar a l’interior del Mercat. Com cada
dia, el producte fresc i de proximitat
en serà el protagonista. Els paradistes
oferiran degustacions elaborades
per ells mateixos a preus populars.
Acompanyarà aquest vespre-nit la
música de Joan Reig, que canviarà els
plats de la bateria pels de punxar, i DJ
Lupo. Accés lliure.
Col·laboren: ESPIMSA i Ajuntament de
Tarragona
Organitza: Associació de Concessionaris
del Mercat Central de Tarragona
20 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència,
pl. del Pallol, 3. 7 hores amb
Frankenstein. Una marató de cinema
amb motiu dels 200 anys de l’edició de
la novel·la de Mary Shelley. Sis pel·lícules
emblemàtiques que la pantalla gran ha
dedicat a aquest personatge. Entrada
lliure amb invitació. Disponibles a partir
del 5 de setembre a les taquilles del
Teatre Tarragona. Màxim 2 invitacions
per persona.

Frankenstein

20.15 h, pl. de les Cols. Passada de
lluïment de la 36a Mostra de Folklore
Viu. MetamorFOCsi. Els diferents
grups participants en la Mostra de
Folklore Viu aniran arribant a la plaça
de les Cols per oferir les seves enceses
de lluïment. Un escenari magnífic per
admirar una per una totes les bèsties
de foc en la seva màxima esplendor.
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta i Ca la Frida
21 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Sopar del xef Matias, del
Restaurant Quinoa de Falset.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
21 h, moll de Pescadors, el Serrallo. 5a
Ruta en Moto Santa Tecla 2018. Un
recorregut tranquil per l’entorn de la
nostra ciutat. Concentració a partir de
les 18 h. Més informació i inscripcions
a jestelmoto@gmail.com.
Organitza: Amics Jestel Moto
Col·labora: Grup Ruta 69
21.30 h aproximadament, pla de la
Seu. 36a Mostra de Folklore Viu.
MetamorFOCsi. Encesa de lluïment
dels grups participants per posar punt
final a la mostra.
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21.30 h, Tarraco Arena Plaça. Dani
Martín en concert. Durant més d’una
dècada, Dani Martín va ser vocalista
de la banda de pop-rock El Canto del
Loco, amb la qual va batre rècords i va
aconseguir milers de premis al llarg
dels anys. Pequeño va ser el seu primer
repte com a solista, que va sorprendre
públic i crítica. Més endavant va
publicar altres treballs, com La
montaña rusa o Grandes éxitos y
pequeños ddesastres, el seu treball més
recent i resum dels seus divuit anys
de carrera musical. Més informació i
venda d’entrades a www.tap.cat.
Organitza: Tarraco Arena Plaça

Dani Martín

22 h, des del pla de la Seu. La Cucafera
baixa! Al seu ritme, i tenint en compte
la morfologia d’aquesta estimada

peça del Seguici, la Cucafera repeteix
la seva particular baixada a ritme de la
Xaranga Tocabemolls, tot representant
la llegenda amb la princesa, el cavaller
i la Cucafera com a protagonistes.
Prèviament i als jardins de la Casa
de la Festa, un valent cavaller l’haurà
capturat per lliurar-la a la princesa.
Vens? Itinerari: pla de la Seu, pl. de
les Cols, c. Major, bda. Misericòrdia, c.
Portalet, c. Sant Agustí, Rambla Nova, c.
Unió, c. Apodaca i pl. dels Carros.
22 h, pl. Verdaguer. L’Amparit Folk!!!
Continuarem aquesta nova i potent
proposta amb el grup Betzuka, un
torrent del Vallès, d’on són originàries
les dues integrants d’aquesta
formació: Núria Lozano, acordió
diatònic i veu, i Carol Duran, violí i
veu. Tal com feien els músics d’abans,
porten la música i la festa dins de les
fundes dels seus instruments!
Organitzen: Balls a Plaça i Big Bang Folk
22 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Guateque amb la selecció
musical de Gemme Le Cousine avec
Napoleón Pincha.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
22.30 h, Catedral de Tarragona.
Concert de la Cobla de Ministrers
del Consell Municipal. Des de fa
gairebé set segles, els ministrers
han acompanyat musicalment els
moments més importants de la
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21.30 h, pl. Corsini. La Plaça
Friki
presenta
Santimbanqui
(Extremadura). Santimbanqui és
un nen en un cos d’un adult que no
atura la seva marxa per tal de divertir
públics de totes les edats. La seva gran
destresa i espontaneïtat es combinen
amb el clown i els malabars. Bitlles,
pilotes, foc, ganivets, un paraigua,
equilibri i energia a dojo són les claus
d’aquest espectacle delirant que ha fet
la volta al món. Espectacle a la gorra
(pay after show).
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nostra ciutat. Les diferents formacions
han contribuït a crear i dibuixar un
paisatge sonor característic de la
festa major, que amb el temps ha
esdevingut patrimoni de tots els
tarragonins. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de l’espai.
23 h, recinte firal del Palau Firal i de
Congressos de Tarragona, c. Arquitecte
Rovira, 2. Griu Festival. Una festa
amb DJs de reconegut prestigi com
Jordi Carreras, Alex in Black, Leena i
André Vicenzzo. Gaudirem de la millor
música feta des dels anys 80 fins a
l’actualitat, en un viatge musical que
combina diversos estils com el dance,
el deep house, el funk o el house.
Preu de l’entrada (una consumició
inclosa): anticipada, 8 €; taquilla, 10 €.
Venda d’entrades: Athletic Events (rbla.
President Macià, 5) i Pastisseria La Vall (c.
Josep Carner, 1).
23.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Concert Soweto. Aquesta
banda de ska de Barcelona, amb
més de quinze anys de trajectòria i ja
consolidada després d’haver participat
en festivals a Londres, França, Itàlia
i fins i tot a Jamaica, presenta el seu
nou treball, Turn On The Music On. Do
the ska!
Organitza: La Terrasseta
23.30 h, pl. del Rei. VII Marató Solidària
de l’ACTAC (Associació Cultural
Tarragonina d’Amics i Amigues
dels Castellers/es) presenta Tàrraco
Surfers Teaser en concert. Aquest
concert solidari dedicarà els ingressos a
l’Associació Aurora. T’ho perdràs?
Organitza: ACTAC

23.30 h, pl. dels Carros. La CucaFesta.
Després de baixar la nostra Cucafera a
la Part Baixa de la ciutat, és l’hora de
sopar, agafar forces, gaudir de bona
música i ballar amb els millors DJs. La
festa segueix al barri del Port!
Organitzen: Associació de Veïns
del Port de Tarragona i Cucafera de
Tarragona
Col·labora: Associació BaixaTGN

La CucaFesta

23.50 h, pla de la Seu. Retransmissió en
directe de l’inici del joc del L’assassí
de la pastanaga via Instagram i
Facebook Live, no presencial. A les
24 comença la lluita. Pastanagues per
a tothom!. Més informació a www.
facebook.com/pastanaga.tarragona.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia
Xaloc
24 h, pl. Verdaguer. L’Amparit Folk!!!
Tot seguit la festa continuarà amb
Julivert, un grup format per músics
de Torredembarra (Jordi Suñé a la
guitarra, Gerard Torres al diatònic,
Sergi Clofent al violí i David Morlà al
baix) que canten i fan cantar cançons
populars i de taverna en català, occità,
basc o italià.
Organitzen: Balls a Plaça i Big Bang
Folk
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dels màxims exponents del corrent First
Wave Ska. Ens cantarà els seus grans
clàssics, com I can’t wait, i, com no podia
ser d’altra manera, ens amenitzarà amb
els seus característics balls energètics,
en una nit única que apunta a èpica.
L’acompanyaran els Kinky Coo Coo’s,
banda de suport barcelonina que és un
referent a tot Europa.
Organitza: La Terrasseta
3 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Dijei Luna. La nit continua de la mà
d’aquesta DJ referent de l’escena
reggae catalana.
Organitza: La Terrasseta

Greg Lee (Hepcat)

DIUMENGE
16 DE SETEMBRE
DIADA CASTELLERA DE SANTA TECLA EL PRIMER DIUMENGE

Popular de Santa Tecla. La cita
esportiva i festiva més tradicional
de la nostra ciutat. Circuit de 5,8 km
amb l’opció de fer-ne un de més curt
de 3,4 km per als menys agosarats.
Inscripcions: a partir del 27 d’agost,
a totes les instal·lacions esportives
municipals de la ciutat o a esports.
tarragona.cat.
Organitzen: Patronat Municipal
d’Esports i Kaptiva Esports
Patrocinen: Automàtic Tàrraco, CocaCola i Ruzafa

8 h, des del Balcó del Mediterrani.
Matinades a l’antiga amb el Ball de
Diables de Tarragona. Per celebrar els
35 anys de la recuperació del Ball, els
Diables tarragonins ens proposen, de
manera extraordinària, fer una mirada
enrere i acompanyar-los aquest matí en
aquestes sorolloses matinades que de
ben segur no us deixaran indiferents.
Trons, trons i més trons!
Recorregut: Balcó del Mediterrani,
Rambla Nova (pel mig), c. Comte de
Rius, la Bocacalle, pl. de la Font, bda.
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c.
Merceria i pl. del Fòrum.

10 h, poliesportiu Col·legi Sagrat
Cor. 7è Torneig de Pretemporada
del TGN Bàsquet. Inici de la tercera
jornada del torneig, que s’allargarà

10 h, av. Vidal i Barraquer, davant
de la Tabacalera. 39a Peonada
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1.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Concert Internacional Greg
Lee Hepcat amb The Kinky Coo Coo’s
(Califòrnia, EUA). Greg Lee és la cantant
i fundadora de la llegendària banda de
ska Hepcat, que, des del 1990, és un
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fins a les 14 h. Aprofitant aquest
marc incomparable i l’explosió de
sentiment festiu a la ciutat, el TGN
Bàsquet enllestirà la posada a punt de
tots els seus equips. Equips infantils,
cadets i júniors, femenins i masculins,
participaran en aquest torneig.
Organitza: TGN Bàsquet Club
10.30 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. A
l’arribar tocaran una peça de lluïment.
Hi participen grups de l’Aula de Música
Tradicional i Popular El Tecler, l’Aula
d’Instruments Tradicionals de l’Escola
Municipal i la Xarangueta Els Guirigalls.

Entradeta de músics. Foto: Manel R. Granell

10.30 h, pg. de les Palmeres / Rambla
Vella. IX Festa i Esport. L’Associació
de Diabètics de les Comarques de
Tarragona (ADCT) organitza la 9a
Caminada Popular de Santa Tecla des
del passeig de les Palmeres fins al parc
del Francolí, amb un petit esmorzar al
final del recorregut. Places limitades.
Preu: 2,50 €. Informació i inscripcions:
606 816 903 - diabeticostarragona@
gmail.com.
Organitza: ADCT

10.30 h, Itinere, des del portal del
Roser. Visita guiada: 1811, el setge
de Tarragona. Adam Gerard Quigley,
investigador d’arxius britànics, ens
ofereix un relat inèdit dels tràgics fets
de la Guerra del Francès passejant per
les Muralles, el pla de la Seu i els carrers
de la Part Alta. Informació i reserves:
itinere@turismedetarragona.com
977 239 657. Preu: 9 €; reduït, 7 €; nens
(de 6 a 12 anys), 4 €. Durada 2 h. Places
limitades.
Organitza: Itinere
11 h, portal del Roser. Visita guiada:
Un passeig per la Tarragona
medieval: espais de poder i de
conflicte, a càrrec d’Esther Lozano
i Marta Serrano. A través de dues
hores de recorregut pels carrers i les
places de la nostra ciutat, el visitant
podrà experimentar la sensació
de caminar per dins d’una nova
Tarragona: la Tarrachona medieval
que va bastir-se a partir del 1129.
La nostra proposta és visibilitzar els
seus espais, alguns dels quals han
desaparegut i d’altres ens han arribat
notablement transformats, i oferir
una visió renovadora d’un ric i valuós
patrimoni monumental del qual som
hereus, que tenim a l’abast i que, no
obstant això, és desconegut per a
tants de nosaltres. Preu: 5 €. Venda
d’entrades:
www.tarracoticket.cat.
Aforament limitat a 25 persones.
11 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. 5a Fira Sant Vinil, amb
activitats familiars a càrrec de
Megadowns Records. La fira del disc
del Camp de Tarragona, on, a més de
comprar, vendre i intercanviar discos,
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11 h, Rambla Nova, davant del Teatre
Tarragona. Arribada, primers sons i
vermut de la Trobada de Bandes de
Sacs de Gemecs i Gaites amb motiu
del 5è aniversari de la banda tarragonina
Sons de la Cossetània. Hi participen:
• Banda de Gaitas de Boto Aragonesas
(Saragossa)
• Banda de Gaitas de San Xoan de
Paramos (Tui)
• Gaiteros y Gaiteras de Tierra Plana (Osca)
• La Sacairada de Vilanova i la Geltrú
• Xuntanza de Catalunya de Barcelona
• Sons de la Cossetània de Tarragona
Tot seguit, un clàssic dels vermuts
a la nostra ciutat: Feel Vermut,
una iniciativa per socialitzar aquest
costum mediterrani de fer el vermut.
En aquesta ocasió els beneficis es
destinaran al projecte solidari del
Telèfon de l’Amistat.
Organitza: Sons de la Cossetània

La Sacairada de Vilanova i la Geltrú

11 h, pl. del Rei. Concentració de la
Colla Vella dels Xiquets de Valls i els
Castellers de Vilafranca.
11 h, Residència Mare de Déu de la
Mercè. Actuació musical i de ball amb
l’Asociación Cultural y Folklórica
Andaluza.
11.30 h, Teatret del Serrallo.
Conteclada Familiar i concert
vermut amb els Llorus del Negrito.
Una matinal per gaudir en família.
Obriran el matí els contes de la Rat
Cebrián i el Carles Alcoy, uns referents
dels contes a la ciutat. A l’acabar,
vermut trepidant amb els grallers i
timbalers més canyers del Camp.
Organitza: Teatret del Serrallo
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
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 de Santa
Tecla - el Primer Diumenge. A l’arribar
a la plaça de la Font, toc d’entrada
a plaça. Hi participen les colles
Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de
Tarragona, Vella dels Xiquets de Valls i
Castellers de Vilafranca del Penedès.
11.30 h, Rambla Nova, coca central, al
costat de l’Oficina de Turisme. Gimcana
i exposició de vespes clàssiques,
que segueixen sent un referent de les
motos populars al nostre país.
Organitza: Vespa Club Tarragona

Gimcana i exposició de vespes clàssiques
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també podreu venir a passejar, a ballar
i a fer un beure mentre els més petits
s’esplaien als tobogans i gronxadors
del mateix parc. Sonarà música de tots
els estils (rock&roll, soul, rap, folk…,
això sí, amb vinils!) durant tot el dia.
Organitzen: La Terrasseta i Megadowns
Records
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12 h, Centre Cívic de Sant Salvador.
Ulissa. En aquest relat de titelles, Ulissa
és una noia valenta i divertida que viu
a la ciutat. Un dia, al sortir de l’escola,
emprèn un llarg viatge de retorn a
casa que la du a conèixer personatges
extraordinaris i viure mil peripècies.
Aquest espectacle és una relectura
moderna, femenina i transgressora del
gran clàssic d’Homer, l’Odissea. Es tracta
d’una proposta dinàmica, divertida i
amb contingut pensada per a públic
familiar (a partir de 5 anys). Entrada
lliure, amb aforament limitat de la sala.

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’executaran
seguint també l’ordre d’actuació.
Acte retransmès en directe per TAC 12 i
Tarragona Ràdio.

Patrocina:

Ulissa, de la companyia Genovesa

12 h, Port Esportiu de Tarragona. XXVI
Trofeu Santa Tecla de Vela-creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic de
Tarragona
12 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4.
Visita guiada a la Casa de la Festa.
Descobriu els secrets i les anècdotes
del Seguici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements. Apta
per a tota la família. Places limitades.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals
12 h, pl. de la Font. Diada de Santa
Tecla - el Primer Diumenge. Castells,
torres i pilars: Colla Xiquets de
Tarragona, Colla Jove Xiquets de
Tarragona, Colla Vella dels Xiquets
de Valls i Castellers de Vilafranca.

Xiquets de Tarragona. Foto: Laia Díaz

Colla Jove Xiquets de Tarragona. Foto: Laia Díaz

Colla Vella dels Xiquets de Valls. Foto: Laia Díaz
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Castellers de Vilafranca. Foto: Laia Díaz

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.

15.30 h, antic Hostal del Sol, pg. de
Sant Antoni. Dinar casteller dels
Xiquets de Tarragona. Acabada
la diada de Santa Tecla - el Primer
Diumenge, toca recuperar forces. Plats
i gots amunt!
Organitza: Xiquets de Tarragona
17 h, pg. de les Palmeres. Master class
de zumba.
Organitza: Fitness 4live

13 h, jardins del Camp de Mart, i fins
a les 16 h. Arrossos de diumenge.
L’Associació de Restaurants de la Part Alta
ofereix, per vuitè any, diferents varietats
d’arrossos que ja han esdevingut un
clàssic del primer diumenge tecler,
acompanyats de preus i ambient dignes
de festa major. Enguany, a més, s’hi
afegeix l’opció d’un menú popular amb
amanida, arròs, postres i beguda. Preu
per ració d’arròs o fideus: 7 €; menú
complet amb plat d’arròs o fideus +
beguda + amanida o gelat: 10 €.
Organitza: Associació de Restaurants
de la Part Alta
Patrocina: Estrella Damm

17.30 h, des de la Rambla Nova,
davant del Teatre Tarragona. Cercavila
de la Trobada de Bandes de Sacs
de Gemecs i Gaites amb motiu del
5è aniversari de la banda tarragonina
Sons de la Cossetània. Hi participen:
• Banda de Gaitas de Boto Aragonesas
(Saragossa)
• Banda de Gaitas de San Xoan de
Páramos (Tui)
• Gaiteros y Gaiteras de Tierra Plana
(Osca)
• La Sacairada de Vilanova i la Geltrú
• Xuntanza de Catalunya de Barcelona
• Sons de la Cossetània de Tarragona

15 h, Rambla Nova. XXX Trofeu
Santa Tecla de Ciclisme. Enguany

Avui podrem gaudir de la presència
d’aquestes bandes de primer nivell
i de les diferents varietats d’aquest
instrument omnipresent en la realitat
musical popular universal. Recorregut:
Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet,
bda. Misericòrdia, c. Major i pl. de les Cols.
Organitza: Sons de la Cossetània

Trofeu Santa Tecla de Ciclisme

17.30 h, antic Hostal del Sol, pg. de
Sant Antoni. Cafè concert i revetlla
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es compleixen trenta anys d’aquest
clàssic esportiu tecler.
Organitza: Club Ciclista Campclar
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castellera. Després de la diada
castellera del Primer Diumenge,
els Xiquets ens proposen una
prometedora combinació de tradició
musical amb els seus grallers i la
modernitat dels seus millors DJs.
Organitza: Xiquets de Tarragona

molt sincer pels seus coneixements
artístics. Accés lliure, limitat a la
capacitat de la sala.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

18 h, pl. dels Sedassos. Ball de
gralles infantil amb la participació de
diverses escoles de música del Camp
de Tarragona.
Organitzen: Escola Municipal de
Música de l’Ajuntament de Tarragona i
Aula d’Instruments Tradicionals
18 h, pl. de la Font. 71è Concurs
Nacional de Colles Sardanistes,
vàlid per al Campionat de Catalunya.
Enguany el Concurs retorna a un
dels que van ser els seus espais de
referència. Una cita ineludible al nostre
calendari sardanista i festiu.
Organitza: Casal Tarragoní
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
18 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. 5a Fira Sant Vinil. Taller
de DJs per a infants. A càrrec de Dr.
Dubwiser i Magadown Records. Apte
per a totes les edats. Els més petits
de la casa podran jugar amb vinils,
amplificadors i taules de mescles.
Organitza: La Terrasseta
18.30 h, Teatre Metropol, Rambla
Nova, 46. Nit de Dansa Jaume
Guasch. Sols, amb Carles Belda i
Jordi Rubio. Nou projecte minimalista
de música i dansa. Els dos artistes
vallesans posen en escena les seves
vivències i experiències i ens expliquen
la seva història en essència, un viatge

Sols, amb Carles Belda i Jordi Rubio

18.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. 5a Fira Sant Vinil.
Teclicatures Caricatures Tziqui.
L’artista tarragoní Tziqui torna al
Saavedra per oferir una tarda de
caricatures per a petits i grans, amb
caricatures personalitzades amb
elements del Seguici. Més informació
a www.teclicatures.com. A càrrec de
Tziqui Atworks.
Organitza: La Terrasseta
18.30 h, pl. Corsini. La Plaça
Friki
presenta
Santimbanqui
(Extremadura). Santimbanqui és
un nen en un cos d’un adult que no
atura la seva marxa per tal de divertir
públics de totes les edats. La seva gran
destresa i espontaneïtat es combinen
amb el clown i els malabars. Bitlles,
pilotes, foc, ganivets, un paraigua,
equilibri i energia a dojo són les claus
d’aquest espectacle delirant que ha fet
la volta al món. Espectacle a la gorra
(pay after show).
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19 h, Granotes Terrassa, parc de les
Granotes. Concert amb Las Balas
Perdidas. Blues, soul i rock des de
Barcelona.
19 h, local social dels Castellers de
Sant Pere i Sant Pau. Assaig especial
de Santa Tecla. A l’acabar, canya i tapa
per a tots els participants.
19.30 h, pl. dels Natzarens. Aperitius
Teatrals: Commedia dell’Arte amb
el grup de teatre I Piselli, de Munic
(Alemanya). Petites escenes de teatre
gestual que incorporen el català,
l’alemany, el rus i altres idiomes a les
seves representacions.
Organitza: I Piselli

Fobias, dirigida per Antonio Castellano

19 h, local de la Colla Jove, c. Cós del
Bou, 23. Post-Diada Castellera de
Festa Major. Els de la camisa lila reben
les colles convidades amb musiqueta i
bon rotllo casteller.
Organitza: Associació d’Amics de la
Colla Jove
19 h, c. Cós del Bou. Concentració
dels diables participants a la
cercavila commemorativa dels 35
anys del Ball de Diables. Ja va sent
una tradició dels Diables tarragonins,
fer aquestes actuacions en què, de
manera extraordinària, conviuen els
tres jocs de vestits diferents del Ball
des del 1984, amb els homes i les
dones que els han portat aquests
últims 35 anys. Un moment únic a mig
camí entre la correcció pirotècnica i la
germanor diabòlica.

20 h, pl. Corsini. La Plaça Friki
presenta Ale Risorio (Argentina).
La nova proposta d’aquest pallasso
argentí és La Kermesse, un espectacle
en què tothom s’emporta un premi!
És possible millorar-ho? Aquest nou
espectacle li ha obert recentment les
portes del mercat internacional, de la
mà del seu nou personatge, Ernéstor,
un nom fruit de la indecisió dels seus
pares a l’hora de censar-lo, tot dubtant
entre Ernesto i Néstor… Un fet que
ja diu força de l’absurd de la vida
d’aquesta creació per morir de riure!
Espectacle a la gorra (pay after show).

Ale Risorio
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19 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Estrena del curtmetratge Fobias, del
director tarragoní Antonio Castellano, i
protagonitzada per Mercè Rovira. Talent
cinematogràfic de proximitat. Accés
lliure, limitat a la capacitat de la sala.

Diumenge 16 de setembre

20 h, c. Cós del Bou. Arrencada de la
cercavila commemorativa dels 35
anys del Ball de Diables. Recorregut:
c. Cós del Bou, bda. Pescateria, c.
de la Nau, c. Major i pl. de les Cols.
Carretillada final al pla de la Seu.
20.30 h, Teatre Tarragona, Rambla
Nova, 11. Kepa Junkera i amics
tarragonins en concert. El compositor
i músic basc, acompanyat per diversos
músics tarragonins, presentarà el seu
treball Fok. un disc on la música dels
Països Catalans és la protagonista
absoluta. Una combinació musical
en què les trikitixes, irrintzis o
txalapartes es barregen amb els sons
de les gralles, els timbals o els sacs
de gemecs. Música tradicional del
més alt nivell i amb accent tarragoní.
Venda d’entrades: taquilles del Teatre
Tarragona i www.tarracoticket.cat.

21 h, pla de la Seu. Encesa final
commemorativa dels 35 anys del
Ball de Diables. Més de vuitanta
diables tarragonins tirant carretilles,
un moment únic.
21.15 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Cinema a la fresca. Pulp
Fiction (1994), de Quentin Tarantino.
Organitza: La Terrasseta
21.30 h, pl. Corsini. Darrer espectacle
de la Plaça Friki amb Uili So (Brasil).
Arriba tot sol des del Brasil amb CaFe
SoLo, un espectacle que, segons les
seves paraules, va ser creat amb l’única
intenció de passar-ho bé, de principi
a fi. Una proposta multidisciplinària
que barreja tècniques que inclouen
malabars, la roda Cyr, l’acrobàcia,
la màgia i, com no podia ser d’altra
manera, l’humor! Espectacle a la gorra
(pay after show).

Kepa Junkera

21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta i Ca la Frida

Uili So

23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Selecció musical.
Organitza: La Terrasseta
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9.15 h, Llar d’Infants Cèsar August.
Santa Tecla a les Escoles. El Nano
Capità a les Escoles.

9.30 h, Col·legi Santa Teresa de Jesús.
Santa Tecla a les Escoles. El Ball de
Diables a les Escoles.

Des de l’any 2013, la festa també arriba
als centres sanitaris a través de la Santa
Tecla als Hospitals. La festa es fa
present a tot arreu. Festa per a tothom!

9.30 h, Escola Torreforta. Santa Tecla
a les Escoles. El Drac de Sant Roc a les
Escoles.

9.30 h, Hospital Universitari Joan XXIII.
Santa Tecla als Hospitals. Els Nanos
Nous als Hospitals.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona,
Hospital Universitari Joan XXIII i
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

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

9.30 h, Escola Ponent. Santa Tecla a
les Escoles. La Cucafera a les Escoles.

10.30 h, Sociosanitari Francolí. Santa
Tecla als Hospitals. Els Nanos Nous als
Hospitals.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona,
Hospital Universitari Joan XXIII i
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

9.30 h, Col·legi El Carme. Santa Tecla
a les Escoles. Els Xiquets de Tarragona
a les Escoles.

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

9.30 h, Escola Cèsar August. Santa
Tecla a les Escoles. Els Xiquets del
Serrallo a les Escoles.

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

9.30 h, Escola El Serrallo. Santa Tecla a
les Escoles. La Víbria a les Escoles.

12 h, Sociosanitari Ponent. Santa
Tecla als Hospitals. Els Nanos Nous
als Hospitals.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona,
Hospital Universitari Joan XXIII i Hospital
de Sant Pau i Santa Tecla

9.30 h, Col·legi Sant Pau. Santa Tecla a
les Escoles. La Colla Jove a les Escoles.
9.30 h, Escola La Muntanyeta. Santa
Tecla a les Escoles. El Lleó a les Escoles.
9.30 h, Escola Pau Delclòs. Santa Tecla
a les Escoles. L’Aligueta a les Escoles.

15.15 h, Escola Bonavista. Santa Tecla
a les Escoles. El Ball dels Set Pecats
Capitals a les Escoles.
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17.30 h, pg. de les Palmeres. Festa
de presentació del sisè volum de la
col·lecció Els Contes del Seguici de
Tarragona: El Drac Vermell, dedicat al
Drac de Sant Roc, amb textos de Noemí
Sans i il·lustracions d’Edu Polo. Vine i
gaudeix del conte del Drac a través del
polifacètic contacontes tarragoní Joan
Reverté, de la Cia. L’Invisible Titelles.
Organitza: Associació d’Amics de la
Colla Jove
17.30 h, jardins de Saavedra. Obrim
La Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: La Terrasseta
18 h, pl. de les Cols. Fes-te gran i dona
el teu xumet a la Víbria. És el moment
de fer un pas per ser més grans.
Doneu el xumet a la Víbria, que us els
guardarà tots i us ballarà en exclusiva
la Cançó del xumet. Tot seguit, cercavila
fins a la plaça del Rei, on hi haurà
berenar i música per als més petits.
Recorregut: pl. de les Cols, c. Major,
bda. Misericòrdia, c. Cós del Bou, bda.
Pescateria, Pilats i pl. del Rei.
Organitza: Víbria de Tarragona
18 h, Casa de la Festa, Via Augusta,
4. Sigues nano per un dia! Quantes
vegades has volgut posar-te un nano?
Ara és la teva oportunitat! Si tens una
alçada igual o superior als 1,50 metres
podràs posar-te a la pell d’un nano
i ser-ne portador per un moment.
Enguany tindrem el Nano Capità i els
Nanos Marquesos. Es recomana portar
pantalons curts. Activitat gratuïta.
Aforament limitat.
Organitza: Agrupació de Portadors
dels Nanos Vells de Tarragona
18 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Tallers de circ.
Organitza: La Terrasseta

18 h, Escola Oficial d’Idiomes de
Tarragona, c. Smith, 55. Vine a aprendre
idiomes amb nosaltres. Coneix la
història del nostre edifici i participa en la
megagimcana amb berenar.
Organitza: EOI Tarragona
19 h, Espai Turisme, c. Major, 41.
Presentació de la decoració festiva
per als comerços de la ciutat. El Ball
de Diables de Tarragona presenta
aquesta iniciativa per protegir els
aparadors dels establiments de les
espurnes que llancen al seu pas,
guarnint-los amb imatges festives.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
19 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Concert de Corcs. Inspirats en la
música dels 60 i 70, Corcs són molt
més que un duet. Carreguen amb
la responsabilitat de sonar amb la
potència i l’energia d’una banda
sencera i fan servir tot el cos per
aconseguir-ho. So fresc, energètic i
molt ballable, en un espectacle que no
deixa indiferent a ningú. Corcs són Joan
Sobrevals a l’orgue Hammond i Víctor
Solana a la bateria.
Organitza: La Terrasseta
19.30 h, pl. dels Natzarens. Aperitius
Teatrals: Commedia dell’Arte amb
el grup de teatre I Piselli, de Munic
(Alemanya). Petites escenes de teatre
gestual que incorporen el català,

Commedia dell’Arte, del grup de teatre I Piselli
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Organitza: IBER. Arqueologia, Patrimoni
i Turisme
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta i Ca la Frida

20 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
46. Camins forçats. Qui més qui menys
vol dirigir el camí de la vida cap a ports
segurs. A vegades, però, la gent es
veu forçada a redirigir els seus camins
per viaranys estranys. Al Trot Teatre us
proposa una reflexió sobre aquells que
han estat forçats a marxar de casa…
Refugiats, en diem. Entrada donatiu: 3 €.
Organitza: Associació Provincial de
Paràlisi Cerebral

21 h, pl. de les Cols. Primera projecció
dels documentals de festa major
de l’any 1968. Ara fa cinquanta anys
el fotògraf tarragoní Ramon Vallvé va
gravar amb una càmera de Súper 8 una
gran quantitat d’imatges de les festes
de Sant Magí i Santa Tecla d’aquell
any. El resultat és un material de gran
valor històric i festiu que avui podrem
visionar acompanyat de música
en directe especialment pensada i
arranjada per a aquest moment. Les
activitats festives, el Seguici Popular i
les diades castelleres d’aquell 1968 ens
traslladen als records més immediats
que amb els anys han configurat les
nostres festes actuals.
Idea i producció: Centre d’Imatges de
Tarragona / L’Arxiu, en col·laboració
amb el Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Tarragona

Camins forçats, de Al Trot Teatre

20 h, pl. dels Sedassos. Ball de gralles
infantil amb els Grallers i Timbalers
Mans Petites de l’Aula de Música
Tradicional i Popular El Tecler. Els
més petits també saben tocar i ballar.
Us hi animeu?
Organitza: El Tecler Gestió Cultural
20 h, c. Nou del Patriarca, 3. Visita
guiada: Bisbes, senyors o menestrals.
Coneixerem la ciutat medieval de
Tarragona, el seu urbanisme, els seus
espais, els seus carrers, les persones
que els habitaven i alguns dels oficis de
la ciutat. Reserves: jvila@iberapt.com 659111081. Preu: adults, 8 €; nens (de
9 a 16 anys), 5 €.

Documentals de festa major de l’any 1968
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l’alemany, el rus i altres idiomes a les
seves representacions.
Organitza: I Piselli
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21.15 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Cinema a la fresca. Dirty
Dancing (1987), d’Emile Ardolino.
Organitza: La Terrasseta
22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol,
3. Conteclada. Avui, contes amb el
Carles Alcoy i la Rat Cebrián. Accés
lliure, limitat a la capacitat de la sala.
22.30 h, pl. De la Font. Dr. Prats i
Porto Bello en concert. Els vallesans
Dr. Prats tot i ser un grup jove van
néixer l’any 2015, acumulen una

sòlida trajectòria musical participant
als principals festivals i festes majors
del país. Aquest any presenten el seu
tercer disc Venim de lluny als principals
escenaris del territori. Aquesta
nit tocaran per primera vegada a
Tarragona i ho faran a la plaça de
la Font, la plaça més emblemàtica
de la ciutat. Els acompanyaran
els Porto Bello, nascuts a Altafulla
l’any 2015 de la complicitat de dos
germans, Joanet i Tonet Blàzquez,
músics de nombroses formacions
del territori, aporten, festa, disbauxa
i entreteniment al panorama musical
català. Som-hi!
22.30 h, pl. de les Cols. Segona
projecció dels documentals de festa
major de l’any 1968.
23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Selecció musical.
Organitza: La Terrasseta

Dr. Prats

DIMARTS 18 DE SETEMBRE
LA BAIXADETA
9.15 h, Llar d’Infants Sant Pere i Sant
Pau. Santa Tecla a les Escoles. El Nano
Capità a les Escoles.

9.30 h, Escola Pax. Santa Tecla a les
Escoles. L’Aligueta a les Escoles.

9.30 h, Col·legi La Salle de Torreforta.
Santa Tecla a les Escoles. Els Xiquets
del Serrallo a les Escoles.

9.30 h, Col·legi Marcel·lí Domingo.
Santa Tecla a les Escoles. Els Nanos
Nous a les Escoles.
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9.30 h, Escola Campclar. Santa Tecla a
les Escoles. La Víbria a les Escoles.
9.30 h, Escola Joan XXIII. Santa Tecla a
les Escoles. El Lleó a les Escoles.
9.30 h, Col·legi La Salle Tarragona.
Santa Tecla a les Escoles. El Bou a les
Escoles.
9.30 h, Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança.
Santa Tecla a les Escoles. El Drac de
Sant Roc a les Escoles.
9.30 h, Escola El Miracle. Santa Tecla a
les Escoles. La Colla Jove a les Escoles.
10 h, Llar d’Infants El Serrallo. Santa
Tecla a les Escoles. El Nano Capità a
les Escoles.
10.45 h, Escola Infantil Tic-Tac. Santa
Tecla a les Escoles. El Nano Capità a
les Escoles.
11.30 h, Llar d’Infants El Miracle.
Santa Tecla a les Escoles. El Nano
Capità a les Escoles.
12 h, Fundació Onada, c. Riu Llobregat,
10. Els Nanos Nous a la Fundació
Onada. Visita al centre ocupacional
amb la intenció de fer extensiva la
festa a tots els col·lectius.
15.15 h, Col·legi Mare Nostrum.
Santa Tecla a les Escoles. El Ball de
Serrallonga a les Escoles.
15.15 h, Escola Riu Clar. Santa Tecla
a les Escoles. El Ball dels Set Pecats
Capitals a les Escoles.

17 h, Residència Mare de Déu de la
Mercè. L’Invisible Titelles presenta el
seu espectacle Patim Patam, Pat… uff!
Titelles per a públic familiar.
17 h, Catedral de Tarragona. El bestiari
medieval de la Catedral. A la Catedral
no hi trobareu només àngels i sants;
també s’hi poden trobar dimonis i
éssers monstruosos, ja que les forces
del bé i del mal en lluita són les que
mouen el món. Us els descobrirem
en aquesta visita guiada. Informació i
reserves: info@nemesisarch.com - 977
249 107. Preu: adults, 10 €; jubilats, 8 €;
nens (de 7 a 16 anys), 5 €.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i
Difusió Cultural
17.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: La Terrasseta
18 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Tallers familiars.
Organitza: La Terrasseta
18 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona modernista,
una ciutat de postal. Evoquem la
transformació de la nostra ciutat de
tombant de segle XIX tot seguint la
petjada modernista. Des de l’Antic
Escorxador fins al flamant Mercat
Central, relacionarem noms com Antoni
Gaudí i Lluís Domènech i Montaner
amb la nostra ciutat i reivindicarem
l’obra de l’arquitecte tarragoní
Josep M. Jujol. Al final de la visita, la
sorpresa refrescant al Xiringuito del
Mercat. Informació i reserves: itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Preu: 9 €; reduït, 7 €; nens (de 6 a 12
anys), 4 €. Durada: 2 h. Places limitades.
Organitza: Itinere
Col·labora: Bar Xiringuito (Mercat Central)
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9.30 h, Col·legi Mare de Déu del
Carme. Santa Tecla a les Escoles. Els
Xiquets de Tarragona a les Escoles.

Dimarts 18 de setembre

18 h, Pastisseria Conde, c. Comte
de Rius, 5. El Goig de Santa Tecla.
Després de l’èxit de l’any anterior,
Pastisseria Conde ens porta novament
la pasta ideal per acompanyar el nostre
cafè a les festes. No us quedeu sense
la vostra! Venda prèvia de tiquets a la
mateixa pastisseria fins a exhaurir-ne
existències. Preu: 1 €.
Organitza: Pastisseria Conde
18.30 h, des del pla de la Seu.
La Baixadeta de l’Aligueta, la
Mulasseta, el Lleonet, els Gegants
Moros Petits, els Negritos Petits i
la Cucafereta. 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

Col·laboren: Àliga, Mulassa, Lleó,
Cucafera
i
AMPA
Lestonnacl’Ensenyança
Acte retransmès en directe per

19 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Concert amb Los Kamer
(balkan/swing, Mèxic). Aquesta banda
mexicana fa parada a La Terrasseta
en la seva gira Europea. Ponce, Alan
González, Roots Baloo, Karim i Hiram
Huaracha són Los Kamer, originaris
d’Estado de México. No fan ranxeres,
fan una mescla de música balkan, jazz,
swing, western, klezmer i gipsy amb
tocs llatins, perquè la música traspassa
fronteres. Amb deu anys sobre els
escenaris, han sigut uns nòmades
musicals, amb diverses gires que els
han dut per tot el món, i ara venen
a presentar-nos el seu segon treball
discogràfic. Entre les seves influències
musicals hi trobem Emir Kusturica, La
Fanfare Ciocărlia i Taraf de Haïdouks.
Imprescindibles!
Organitza: La Terrasseta
19.15 h, local social de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou,
23. Assaig obert de canalla.

Baixadeta. Foto Laia Díaz

l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet,
la Cucafereta i els Gegants Moros
i Negritos Petits sense ser-ne els
portadors oficials. Demanem la
col·laboració dels pares i les mares
perquè els protagonistes reals
d’aquest dia siguin els nens i les nenes.
Recorregut: pla de la Seu, escales de la
Catedral, pl. de les Cols, c. Major, bda.
Misericòrdia i pl. de la Font.

19.30 h, pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona, pl. de la Font, 1. Assaig
obert de canalla dels Xiquets de
Tarragona.
20 h, pl. de les Cols. Estrena del ball
parlat de la Sebastiana del Castillo. La
ciutat recupera de manera actualitzada
i amb voluntat de continuïtat aquest
ball parlat. Se n’ha fet càrrec l’Associació
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20 h, local social dels Castellers de
Sant Pere i Sant Pau. Assaig general.
20 h, c. Nou del Patriarca, 3. Visita
guiada: Bisbes, senyors o menestrals.
Coneixerem la ciutat medieval de
Tarragona, el seu urbanisme, els seus
espais, els seus carrers, les persones
que els habitaven i alguns dels oficis
de la ciutat. Reserves: jvila@iberapt.
com - 659111081. Preu: adults, 8 €;
nens (de 9 a 16 anys), 5 €.
Organitza:
IBER.
Arqueologia,
Patrimoni i Turisme
20.30 h, pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona, pl. de la Font, 1. Assaig
obert de preparació de la diada
de Santa Tecla dels Xiquets de
Tarragona.
20.30 h, local social de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou,
23. Assaig general obert.
20.30 h, local dels Xiquets del Serrallo,
Moll de Costa. Assaig especial de
Santa Tecla. A l’acabar, canya i
pintxo per als participants.
21 h, des del c. Méndez Núñez. Ni tu
ni jo: nosaltres. Veus creuades en
el temps, ruta literària perseguint
les passes dels escriptors que han

viscut a Tarragona o l’han visitat i
que han donat nom als carrers de la
nostra ciutat. Textos originals escrits
pels membres del Taller Itinerant
de l’Escola de Lletres de Tarragona,
impartit per Lurdes Malgrat. Autores:
Alícia González, Joana Garcia, Rosa
Prats, Lupe Tortajada, Pilar Doz, Teresa
Figueras, Isabel Vidal, Teresa León,
Carmen Ripoll i Anna Gispert. Itinerari:
c. Méndez Núñez, Rambla Nova, pl.
Verdaguer, pl. de la Font, pl. de les
Cols, c. de les Escrivanies Velles, c. de
les Coques i c. Sant Llorenç. Places
limitades. Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia a info@escoladelletres.cat.
Organitza: Escola de Lletres de Tarragona
Col·labora: Biblioteca Pública de
Tarragona
21 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. La TGN Big Band i la cantant
Paula Domínguez ens presenten
el concert 75 anys de Serrat, amb
el qual la formació ens endinsa en
estils ben diversos com el soul, el
pop, el jazz i el flamenc amb una
magnífica reinterpretació de cançons
tan conegudes com Mediterráneo,
Penélope, Esos locos bajitos, Paraules
d’amor o Tu nombre me sabe a hierba.
La TGN Big Band es va crear l’any
2013 aplegant els millors músics
professionals del nostre territori,
sota la direcció i els arranjaments de
Jordi Grisó. El músic i també director
Paco Martín va apostar per un nou
projecte musical que permet fusionar
els principals èxits de la història de la
música de manera brillant i efectiva.
Preu: 10 €. Venda d’entrades: www.
tarracoticket.cat.
Organitza: Rambla Music
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Mulassa de Tarragona a partir del text
original recuperat, eina imprescindible
que ha marcat nous camins escènics
adreçats a actualitzar la vigència i
l’actualitat dels balls parlats del Camp
de Tarragona. Balls parlats vius del
segle XXI.
Amb el suport de: Repsol

Dimecres 19 de setembre

21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta i Ca la Frida
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Cinema a la fresca. Mi chica (1991), de
Howard Zieff.
Organitza: La Terrasseta
22 h, pl. de la Font. Ballada de festa
major amb l’Esbart Dansaire de
Tarragona. Des de fa molts anys, els

esbarts tarragonins ens mostren el
seu bon fer per la festa major. Enguany
és el torn de l’Esbart Dansaire, que
posarà damunt l’escenari les seves
millors creacions coreogràfiques. Dansa
catalana en estat pur.
Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Conteclada. Avui, contes amb l’Agus
Farré i la Karme González. Accés lliure,
limitat a la capacitat de la sala.
23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Selecció musical.
Organitza: La Terrasseta

DIMECRES 19 DE SETEMBRE

LA SANTA TECLA PETITA I EL GRAN CONCERT
17 h, Residència Mare de Déu de la
Mercè. Concert de música popular
catalana a càrrec del Cor Gregal de
Tarragona.
17.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: La Terrasseta
17.30 h, pl. de les Cols. Primers versots
i parlaments dels balls parlats petits:
— 17.30 h, Ball d’en Serrallonga Petit
— 17.50 h, Ball de Pastorets Petit
17.45 h, c. Lleida. Escapada del
Ball de Cossis Petit, i tot seguit
parlaments del Ball de Gitanes Petit.
Col·labora: Agrupació de Comerciants
del Carrer Lleida

18 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona modernista,
una ciutat de postal. Evoquem la
transformació de la nostra ciutat de
tombant de segle XIX tot seguint la
petjada modernista. Des de l’Antic
Escorxador fins al flamant Mercat
Central, relacionarem noms com Antoni
Gaudí i Lluís Domènech i Montaner
amb la nostra ciutat i reivindicarem
l’obra de l’arquitecte tarragoní
Josep M. Jujol. Al final de la visita, la
sorpresa refrescant al Xiringuito del
Mercat. Informació i reserves: itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Preu: 9 €; reduït, 7 €; nens (de 6 a 12
anys), 4 €. Durada: 2 h. Places limitades.
Organitza: Itinere
Col·labora: Bar Xiringuito (Mercat Central)
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18.30 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.
Hi participen: Ball de Diables Petit,
Drac Petit, Bou Petit, Vibrieta, Ball
d’en Serrallonga Petit, Aligueta,
Mulasseta, Cucafereta, Lleonet,
Negritos Petits, Gegants Moros
Petits, Nanos Nous Petits, Ball de
Bastons Petit de Tarragona, 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, Ball dels Set
Pecats Capitals Petit, la Colla Petita
dels Xiquets de Tarragona i la
Banda Petita de la Unió Musical
de Tarragona. Enguany ens
acompanyaran com a convidats

d’honor el Lleonet del Vendrell,
amb motiu dels 15 anys del nostre
Lleonet tarragoní, i l’Aligueta
Petita de Reus, per commemorar
el 10è aniversari de l’Aligueta de
Tarragona. Itinerari: pl. de la Font,
bda. Misericòrdia, c. Major, pl. de les
Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa
Anna, pl. del Rei, Pilats, bda. 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

Aligueta. Foto: Laia Díaz

Ball de Bastons Petit. Foto: Manel R. Granell
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18 h, portal del Roser. Visita
guiada: Arqueologia oculta de la
Part Alta. Avui deixarem de banda
el nostre fantàstic Patrimoni de la
Unesco per descobrir les nombroses
restes arqueològiques que hi ha
amagades en cada racó de la Part
Alta: aqüeductes, epigrafia, torres i
monuments visigòtics. Preu: adults,
9 €; jubilats, 8 €; nens (7-16 anys), 3 €.
Durada: 2 h. Places limitades (dos
grups diferents, un en català i un en
castellà). Informació i reserves: 977 249
107 - info@nemesisarch.com.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i
Difusió Cultural

Dimecres 19 de setembre

19 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Oscárboles en concert. El trobador
tarragoní de Factor X, després de deu
anys cantant contes, ve per esquitxarnos les ànimes amb la seva tragicomèdia
liricocontista. Fàstic, amor, plaer i amor.
Prepareu-vos per fer una foguera amb
tots els tabús i prejudicis gràcies a les
seves divertides cançons.
Organitza: La Terrasseta

Oscárboles

20 h, CaixaForum Tarragona, c. Colom,
2. Inauguració de l’exposició “Pintura
flamenca i holandesa del Museu de
Ginebra”. Quadres de devoció, pintura
d’història, retrats, paisatges i bodegons
que representen l’esplendor de l’art
flamenc i holandès dels segles XVI i
XVII. A través d’una selecció d’obres dels
Museus d’Art i d’Història de Ginebra,
aquesta exposició permet apreciar els
artistes i els gèneres principals d’un dels
períodes més pròspers de la història de
la pintura europea.
20 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment
de la Santa Tecla Petita.
20 h, pl. de les Cols. Versots i
parlaments dels balls parlats petits:
— 20 h, Ball de Sant Miquel i Diables
Petit
— 20.15 h, Ball d’en Serrallonga Petit
— 20.35 h, Ball de Pastorets Petit

20 h, jardins de la Casa de la Festa.
Brindis d’aniversari del Lleó i el
Lleó petit. Com en cada aniversari
del Lleó, volem fer un brindis amb tots
vosaltres, i aquesta vegada també hi
assistirà el petit de la família: el Lleó
Petit. Us hi esperem!
Organitza: Associació Portants del Lleó
de Tarragona
Col·laboren: Pastisseria Trill i Chartreuse
20.30 h, Casino de Tarragona. Taller
de preparació i degustació de
còctels amb Chartreuse. Compra
de tiquets al Casino de Tarragona
fins al 15 de setembre o al web
www.casinotarragona.com
(places
limitades). Preu per tiquet: 10 € (inclou
barrilet). Activitat exclusiva per a més
grans de 18 anys.
Organitza: Casino de Tarragona
Col·labora: Chartreuse
20.45 h, pl. de la Font. Versots i
parlaments del Ball de Gitanes Petit.
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta i Ca la Frida
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Cinema a la fresca. Jurassic Park (1993),
de Steven Spielberg.
Organitza: La Terrasseta
22 h, Anella Mediterrània, Campclar.
Concert revival popular amb
l’Orquesta Mondragón i El Último
Tributo. El macroconcert més tecler
arrela al bell mig dels nostres barris
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El Último Tributo

de Ponent. Un nou espai polivalent
que permet grans esdeveniments
com el d’aquesta nit. Aquest any en fa
25 del macroconcert que la mateixa
Mondragón va fer a l’avinguda Marquès
de Montoliu, i avui, com aquell dia, el
gran Javier Gurruchaga ens farà reviure
els seus grans èxits, com Corazón
de neón, Caperucita Feliz o Viaje con
nosotros, acompanyats de versions
trepidants de rock’n’roll. El concert
seguirà amb El Último Tributo, la millor
banda de versions de les cançons d’El
Último de la Fila. Amb ells reviurem
les cançons que ens van acompanyar

Orquesta Mondragón

22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Conteclada. Avui, contes amb l’Imma
Pujol i la Muntsa Plana. Accés lliure,
limitat a la capacitat de la sala.
23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Selecció musical.
Organitza: La Terrasseta

DIJOUS 20 DE SETEMBRE
EL RETAULE

17 h, Catedral de Tarragona. El
bestiari medieval de la Catedral.
A la Catedral no hi trobareu només
àngels i sants; també s’hi poden
trobar dimonis i éssers monstruosos,
ja que les forces del bé i del mal en
lluita són les que mouen el món. Us

els descobrirem en aquesta visita
guiada. Informació i reserves: info@
nemesisarch.com - 977 249 107. Preu:
adults, 10 €; jubilats, 8 €; nens (de 7 a
16 anys), 5 €.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i
Difusió Cultural
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durant els anys 80 i 90. Nit de revival!
Concert gratuït. Serveis de transport
públic especial per al concert.

Dijous 20 de setembre

17.30 h, jardins de Saavedra. La
Terrasseta. Espai de jocs i tallers
infantils.
Organitza: La Terrasseta
18 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona modernista,
una ciutat de postal. Evoquem la
transformació de la nostra ciutat de
tombant de segle XIX tot seguint la
petjada modernista. Des de l’Antic
Escorxador fins al flamant Mercat
Central, relacionarem noms com Antoni
Gaudí i Lluís Domènech i Montaner
amb la nostra ciutat i reivindicarem
l’obra de l’arquitecte tarragoní
Josep M. Jujol. Al final de la visita, la
sorpresa refrescant al Xiringuito del
Mercat. Informació i reserves: itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Preu: 9 €; reduït, 7 €; nens (de 6 a 12
anys), 4 €. Durada: 2 h. Places limitades.
Organitza: Itinere
Col·labora: Bar Xiringuito (Mercat
Central)
18 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Mercat de segona mà, artesà i
d’intercanvi. Paradistes del Camp
de Tarragona i d’arreu de Catalunya.
Inscripcions: santatecla2ama@gmail.
com.
Organitza: La Terrasseta
19 h, pg. de les Palmeres. Obertura
de l’Espai Barraques. L’any 2005 neix
el projecte de Barraques Tarragona,
integrat per una sèrie de col·lectius —
majoritàriament juvenils— de la ciutat
que pretenien crear un espai alternatiu
per gaudir de la nostra festa major i
autofinançar-se per desenvolupar els
seus projectes construint una nova

societat. Al llarg d’aquests anys les
Barraques de 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 Arran Tarragona,
Cau de Llunes (AFRT), Casal Popular
Sageta de Foc i Endavant (OSAN)
Tarragona, Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans i Tornavís Teatre.
Organitza: Col·lectiu Barraques
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 el mateix
dia, des de les 18 h, a l’estand de
Festes instal·lat al vestíbul del Teatre
Tarragona. Un tiquet per persona.
Organitza: Gremi de Pastissers
Col·labora: Tarragona Ràdio
Acte retransmès en directe per

19 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Obertura de
l’Espai Santa Teca 2018. Fusió de
gastronomia, cultura i territori en
aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
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20 h, pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona, pl. de la Font, 1. Assaig
obert de canalla dels Xiquets de
Tarragona.
20 h, local social de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou,
23. Assaig obert de canalla.
20 h, local social dels Castellers de
Sant Pere i Sant Pau. Assaig previ de
Santa Tecla.

Harrison Ford Fiesta

20 h, Refugi 1, Moll de Costa.
Inauguració de l’exposició “Mirades
nues”. Una volta al món al llarg de
més de mil dies de viatge per més de
cinquanta països. Un recorregut per
la bellesa dels cinc continents des de
la mirada sincera de l’autora, Haidé
Costa (IG @nakedsights). L’exposició
és interactiva a través de l’etiqueta
#nakedsights.
Col·laboren: Port de Tarragona, Cervesa
Rosita, La Bodegueta del Pagès, Judilex
i Viatges Tot Destins

19.30 h, des del Balcó del Mediterrani
fins a la plaça Corsini. El Correfoc Petit.
És l’hora que els més petits puguin
gaudir del correfoc fet a la seva mida
sota els paraigües d’espurnes dels
diables i les bèsties a la seva alçada. Els
grups recorreran la Rambla Nova fins
a arribar a la plaça Corsini i fer-hi una
carretillada de lluïment. Quan acabin
d’entrar els grups a la plaça Corsini
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,
la Farnaqueta de Cambrils, el Ball
de Diables Petit del Morell i el Ball
de Diables Infantil de la Bisbal del
Penedès.

20 h, plaça dels Sedassos. Concert amb
els Grallers La Virolla. Aquests joves
experimentats grallers celebren aquest
2018 el seu cinquè aniversari, i proposen
un concert fresc, viu i variat per
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19.30 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Maridatge poètic amb Pili
Sanmartín, del Celler Barbarà Forés.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona

19.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Concert amb els Harrison
Ford Fiesta. Per primer cop a La
Terrasseta, gaudirem d’aquesta banda
tarragonina que presenta el seu
nou treball, La Fête. Al contrari del
que es pugui pensar, la nostra vista
s’acostuma ràpidament a la penombra,
els nostres sentits s’aguditzen. I si
tanquem per un instant els ulls, el
nostre cos començarà a flotar en un
espai nocturn que percebem infinit…
Organitza: La Terrasseta

Dijous 20 de setembre

commemorar aquesta efemèride. Les
camises més alegres de la Festa Major
recorreran els seus 5 anys d’història a
través d’un concert on s’hi interpretaran
les peces que més han marcat l’estil
del grup. Un concert especial, ple de
música de diferents estils i amb algunes
sorpreses més. No hi falteu!
20.30 h, Sala Trono Armanyà, c.
Armanyà, 11. La Cia. Illuminati
presenta Tenors. Ser tenor és molt
dur. Sempre al límit. Sempre més
amunt. Sempre més fort. Sempre més
llarga, la nota. I en el moment més
inesperat, el gall. Gàrgares, farigola i
bufandes a 35 graus a l’ombra. Passió
exacerbada, melodies inoblidables,
lirisme excels que desemboca en
la raó de l’existència del tenor: el
“pinyol”, que el pot cobrir de glòria
o enfonsar-lo en la misèria. Reunits,
per fi, un cop més, els Tres Tenors han
trobat un forat a les seves atapeïdes
agendes internacionals per acudir a la
ineludible cita amb el seu públic.
Comèdia musical. 70 min. Català/
castellà. Director: Toni Sans. Amb
Miquel Cobos, Ezequiel Casamada i
Albert Mora. Direcció musical: Adrià
Aguilera i Dani Garcia.
Preu: general, 16 €; amics de la
sala, 12 €. Venda d’entrades: www.
salatrono.com.

Cia Illuminati: Tenors

21 h, local social de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou,
23. Assaig general obert.
21 h, sala d’actes de l’Antiga
Audiència, pl. del Pallol, 3. Teatre:
Max in Love Respecta´m. Petites
històries entrellaçades que aborden
diferents aspectes relacionats amb
la realitat dels adolescents i que
pretenen fomentar unes relacions
interpersonals igualitàries basades
en el respecte. Preu: gratuït, amb
aforament limitat de la sala.
Organitza: Servei de Prevenció de
les Addiccions de l’Ajuntament de
Tarragona
21 h, pg. de les Palmeres. Sopar
popular de Barraques. Preu:
10 €. Sopar Groc en suport de les
represaliades de la ciutat.
Organitza: Col·lectiu Barraques
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta, Ca la Frida,
La Jornalera, Ikkiu i La Cuineta
21 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Sopar a càrrec de l’Espai
Santa Teca.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
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22 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Concert de rumba de
Tarragona amb Els Xatus.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
22 h, pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona, pl. de la Font, 1. Assaig
previ a la diada de Santa Tecla dels
Xiquets de Tarragona.
22.30 h, Catedral. El Retaule de
Santa Tecla. Representat per l’Esbart
Santa Tecla i amb la música de la cobla
La Principal de la Bisbal ampliada,
dirigida per Francesc Cassú. A través
de la creació coreogràfica, descobrim
la vida, la conversió i el martiri de la
nostra patrona. Enguany el nostre
Retaule es renova per continuar el seu
camí reforçant l’esperit del seu creador,
Jaume Guasch i Pujolà. Després de
27 anys de representacions, veurem
un nou vestuari dissenyat per Pau
Fernàndez i confeccionat per Josep
Maria Casas. A més, Àngels Cantos
ha renovat els complements i Pepe
Solanes ha estat l’encarregat de
pensar i implementar un nou disseny
de la il·luminació. La direcció general,
escènica i coreogràfica ha anat a càrrec
de Lluís Calduch i Ramos.

23 h, pg. de les Palmeres.
Ganjanight’s. Neix com a programa
de ràdio l’any 2001, i actualment és un
col·lectiu de selectors de música negra,
principalment de ska, rocksteady, early
reggae, calypso…, però també de
2-tone, boogaloo, northern soul, funk
i R’n’B, i fins i tot arribant al punk i a l’Oi!
Establerts a Tarragona, des del 2009
tenen residència el primer dissabte de
cada mes al bar Groove de la ciutat, a
més de fer girar els seus vinils en tots
els saraus on són convidats. En aquesta
ocasió, Great Alice, Sagaç Selecter i
Xavi Pallaretti seran els encarregats de
fer-vos gastar sola.
Organitza: Col·lectiu Barraques
23 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Selecció musical.
Organitza: La Terrasseta
23.30 h, pl. de les Cols. Gran
carretillada extraordinària del
Ball de Diables. Aquest moment
tan especial, en que els Diables
intenten combinar de manera
ininterrompuda, i al màxim possible
de lluïda i espectacular, les carretilles i
els sortidors, es converteix en aquesta
mítica plaça en un moment ineludible
per als amants de les espurnes. Que el
foc no s’aturi!
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21.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Cinema a la fresca. Star
Wars: L’Imperi contraataca (1980),
d’Irvin Kershner.
Organitza: La Terrasseta

Divendres 21 de setembre

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
EL PREGÓ, L’ARRENCADA I LA BAIXADA

12.30 h, pl. de les Cols. Concert
vermut amb els grallers i timbalers
de l’Aula de Música Tradicional
i Popular El Tecler. Una mica de
vermut i música agradable per agafar
forces per a aquests dies que venen!
Degustació de vermut i patates.
Patrocinen: Vermut Yzaguirre i Patates
Frit Ravich
17.30 h, pl. del Rei. Cafè, copa i puro
per un duro… dels d’abans. Cafè
concert amb Los Yé-Yé, una mirada
enrere que combina bé amb el cafè, el
Chartreuse i el conyac Torres, un bon
antídot contra la temptadora migdiada.
Cada persona podrà adquirir un màxim
de dos tiquets. Distribució de tiquets a
partir de les 15.30 h.
Patrocinen: Chartreuse, Bodegas
Torres i La Botiga del Cafè
17.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: La Terrasseta
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h.
Santa Tecla gastronòmica. Estrella
Damm patrocina Teclatapa, la taverna
dels tastets. Inauguració de l’espai
gastronòmic que durant quatre dies
permet els àpats ràpids: entrepans
de frankfurt amb ceba cruixent,
de truita farcida de bacó, de bacó i

formatge, de llonganissa i xistorra, de
cruixent de pollastre, de pollastre amb
pebrot, d’hamburguesa amb ceba i
formatge, de llom, de bratwurst amb
ceba i formatge, d’ous ferrats amb
llom adobat, vegetal, i també patates
fregides, patates braves, triquini de
pernil i formatge, porció de pizza i
faixeta mexicana. Una iniciativa de
les associacions Aerodance, L’Albada,
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, Fotem-li Canya
i Comparsa Carmelites.
18 h, portal del Roser. Visita
guiada: Arqueologia oculta de la
Part Alta. Avui deixarem de banda
el nostre fantàstic Patrimoni de la
Unesco per descobrir les nombroses
restes arqueològiques que hi ha
amagades en cada racó de la Part
Alta: aqüeductes, epigrafia, torres i
monuments visigòtics. Preu: adults,
9 €; jubilats, 8 €; nens (7-16 anys), 3 €.
Durada: 2 h. Places limitades (dos
grups diferents, un en català i un en
castellà). Informació i reserves: 977 249
107 - info@nemesisarch.com.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i
Difusió Cultural

54

18 h, Granotes Terrassa, parc de les
Granotes. Concert amb American
Indian, que presenten el seu àlbum
In the flesh. Gaudirem del millor folk,
blues i indie amb segell tarragoní.
18 h, Saló dels Plenaris, Ajuntament. El
Pregó d’enguany va a càrrec de Maria
Teresa Fuster Amades, coneguda
com a Bito Fuster. Aquesta esportista
tarragonina es va iniciar en la gimnàstica
rítmica al Club Gimnàstic de Tarragona.
El 1988 va ser convocada per formar
part de la selecció de gimnàstica rítmica
d’Espanya absoluta en la modalitat de
conjunts. Entre 1988 i 1992 va obtenir
nombrosos campionats, i és una de
les gimnastes amb més medalles de
la història de la gimnàstica rítmica
espanyola. Es va retirar el 1992 després
del Campionat del Món de Brussel·les.
Posteriorment va estudiar INEF a
Barcelona. Va competir quatre anys
en l’equip INEF Barcelona de rugbi,
i va arribar a estar present amb la
selecció espanyola a la Copa del Món
de Rugbi Femení el 1998. Actualment
és professora de Gimnàstiques a la
Universitat Ramon Llull de Barcelona

i de Dansa i Expressió Corporal en el
Grau de Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport a la Universitat Rovira i Virgili a
Amposta. Va participar en la redacció
de la proposta tècnica de la candidatura
de Tarragona com a organitzadora dels
Jocs Mediterranis 2018, dels quals ha
estat responsable esportiva.
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

18.30 h, pl. de la Font. La Despertada
dels Gegants. Arribada de tots
els gegants i gegantes davant de
l’Ajuntament.
18.50 h, Saló dels Plenaris, Ajuntament.
Acompanyament dels Macers de la
Ciutat a l’alcalde i els pregoners fins al
balcó d’autoritats de l’Ajuntament.
19 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Espectacle de clown i circ.
Organitza: La Terrasseta
19 h, pg. de les Palmeres. Obertura
de l’Espai Barraques. Tot seguit,
xocolatada. Res millor que una bona
coca amb xocolata per agafar forces i
seguir el ritme festiu.
Organitza: Col·lectiu Barraques

Bito Fuster, pregonera de Santa Tecla 2018
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18 h, Rambla Nova, tram Balcó del
Mediterrani. Queimada popular.
Organitza: Centro Galego de Tarragona
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19 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Demarcació de Tarragona, c. Sant
Llorenç, 20. Obertura de l’Espai Santa
Teca 2018. Fusió de gastronomia,
cultura i territori en aquest espai
emblemàtic de la ciutat.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
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,
els Tocs de Pregó s’afegeixen a un
dels moments sonors més esperats.
Finalment, la Tronada del Pregó
a càrrec de la Pirotecnica Poleggi
(Canepina, Itàlia), trons que des de la
plaça més tarragonina s’escamparan
per tots els racons de la ciutat.
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.
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
de Torreforta, Gegants 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

L’Arrencada dels Gegants. Foto: Laia Díaz

i Nous del carrer de la Merceria,
Gegants i Nanos del Col·legi del
Sagrat Cor, Gegants del Col·legi Sant
Domènec de Guzmán - Dominiques,
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, Gegants Escipions, nano
el Caleto del Cós del Bou i el gegant
Chargròs de l’Associació Chargrossos
de Tarragona, acompanyats dels
grallers, els timbalers i la Tradiband,
Banda d’Instruments 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.
19.30 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Xou cooking amb Guillem
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20.30 h, Sala Trono Armanyà, c.
Armanyà, 11. La Cia. Illuminati
presenta Tenors. Ser tenor és molt
dur. Sempre al límit. Sempre més
amunt. Sempre més fort. Sempre més
llarga, la nota. I en el moment més
inesperat, el gall. Gàrgares, farigola i
bufandes a 35 graus a l’ombra. Passió
exacerbada, melodies inoblidables,
lirisme excels que desemboca en
la raó de l’existència del tenor: el
“pinyol”, que el pot cobrir de glòria
o enfonsar-lo en la misèria. Reunits,
per fi, un cop més, els Tres Tenors han
trobat un forat a les seves atapeïdes
agendes internacionals per acudir a la
ineludible cita amb el seu públic.
Comèdia musical. 70 min. Català/
castellà. Director: Toni Sans. Amb
Miquel Cobos, Ezequiel Casamada i
Albert Mora. Direcció musical: Adrià
Aguilera i Dani Garcia.
Preu: general, 16 €; amics de la
sala, 12 €. Venda d’entrades: www.
salatrono.com.
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, pg. de les Palmeres. Sopar
popular de Barraques, un espai a
la fresca amb bona música. Preu: 7 €
(inclou beguda).
Organitza: Col·lectiu Barraques

21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta, Ca la Frida,
La Jornalera, Ikkiu i La Cuineta
21 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Demarcació de Tarragona, c. Sant
Llorenç, 20. Espai Santa Teca 2018.
Fusió de gastronomia, cultura i territori
en aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Sopar a càrrec de Corremarges.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
22 h, local dels Xiquets del Serrallo,
Moll de Costa. Assaig especial de
Santa Tecla, i a l’acabar l’assaig, canya
i aperitiu per als participants.
22 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Demarcació de Tarragona, c. Sant
Llorenç, 20. Espai Santa Teca 2018.
Fusió de gastronomia, cultura i territori
en aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Guateque amb els grans Ferran Groove
i Diego Shiva, Los Silicatos Unidos
Contraatacan.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
22.30 h, pg. de les Palmeres. Inici
dels Concerts de Barraques amb
Càndides. De Castelló i Llíria, Càndides
són Natàlia (bateria), Iris (guitarra),
Adriana (guitarra i veus) i Àgueda
(baix). Són feminisme i punk, però
també humor i bon rotllo. Nascudes
de la cultura d’Internet i el mal gust,
amb la broma per bandera.
Organitza: Col·lectiu Barraques
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i Natasha, de Corremarges, i Sònia
Gomà-Camps, de Carlania Celler.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
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22.30 h, Sala Zero, c. Sant Magí, 12.
Concert de Whole Lotta, tribut a Led
Zeppelin. Preu: entrada anticipada, 18
€; taquilla, 20 €. Mes informació i venda
d’entrades a www.salazero.com.
Organitza: Sala Zero
23.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Selecció musical aliguera,
dia assenyalat per als tarragonins.
Organitza: La Terrasseta
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, l’Orquestra Estelada els
obsequiarà amb la tanda d’Amparitos
que marca el costum.
Col·laboren: Àliga, Gegants Vells, Lleó
i Mulassa
Acte retransmès en directe per

Baixada de l’Àliga i altres elements. Foto:
Laia Díaz

Cal estar atents a les recomanacions
de seguretat:

• Deixeu ampolles i llaunes fora de
l’itinerari de la Baixada.
• Salteu individualment o com a
màxim en parella.
• Seguiu els consells de l’organització
i dels responsables dels grups.
• Faciliteu el pas del Seguici i de les
bandes de música.
• Distribuïu-vos per tot l’itinerari.
• Assistiu-hi només les persones
adultes.
• En cas que vulgueu dur alguna de
les figures del Seguici, proveïu-vos
d’una faixa a la cintura.
• 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.
0.30 h, pg. de les Palmeres.
Segueixen els Concerts de
Barraques amb Xarxa. Xarxa és
un grup de música reivindicativa
i en català que acumula quatre
anys d’història. Els estils que més el
defineixen són l’ska i el rock, amb
influències diverses, del hardcore
al folk, passant pel latin o el funk.
El juluiol passat van publicar el seu
primer disc, Lluny d’aquesta riba, on
han volgut fer un gir temàtic, sense
oblidar les injustícies socials que ens
assetgen dia a dia, però llançant un
missatge de caire més poètic per
expressar més profundament la
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0.30 h, pl. del Rei. Revetlla popular
amb l’Orquestra D-Covers. 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, pg. de les Palmeres. Segueixen
els Concerts de Barraques amb
Eina. Grup català de rock de
Vilafranca del Penedès, hereu del
desaparegut grup de punk-hardcore
Inadaptats. Inactius des de l’any
2013, ens tornen a acompanyar
en aquestes Barraques amb la
presentació del seu tercer i últim
treball, Bolxevic (octubre 2017),
que commemora el centenari de la
Revolució Russa. Amb Àlex Vendrell
a la veu, Thrashoo a la guitarra i les
noves incorporacions de Pere Gual al
baix i Sergi Torrents a la bateria.
Organitza: Col·lectiu Barraques
2 h, pl. del Rei. Segona part de la
revetlla popular amb l’Orquestra
D-Covers. Versions i més versions en
aquesta pletòrica nit. Que no pari la
música!

2.30 h, pl. de la Font. L’Arribada
de 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 2019.
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!
3.30 h, pg. de les Palmeres. Per
acabar la nit de Barraques,
PD Antígones. Des del Vallès
Occidental, PD Antígones punxen
música feminista i revolucionària.
El grup el formen quatre noies que
a través de la música pretenen
difondre el feminisme, donar veu
a artistes que tenen un discurs
no ofensiu i fer-nos ballar amb
“patxangueo”, dancehall, reggaeton,
rumba, rap, ska, etc.
Organitza: Col·lectiu Barraques
3.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. DJ Lupe. Selectora
lleidatana establerta a Londres,
amant de la música negra, l’ska
clàssic i els hits dels 60 i els 80, el
rock&roll, el ie-ie i fins i tot el mambo,
el swing, el balkan i la world music,
DJ Lupe garanteix una estona ben
moguda i per a tots els gustos!
Organitza: La Terrasseta
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desolació que pateix una societat
cada cop més corrompuda a causa
d’un sistema que està podrit.
Organitza: Col·lectiu Barraques

Dissabte 22 de setembre

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
LA VIGÍLIA

10 h, Camp de Tir Jordi Tarragó, Sant
Salvador. Diada de tir al plat. La
Societat de Caçadors de Temps Lliure
torna a fer per Santa Tecla la seva
tradicional diada.
10 h, Xiringuito Fundació Onada, c.
Joan Baptista Plana, 11. Taller de TrailO.
El Club Montsant Orientació introdueix
l’orientació de precisió a la província
de Tarragona amb un taller d’iniciació
per a tothom. El TrailO és la modalitat
inclusiva de l’esport d’orientació. S’hi
pot participar independentment
de l’edat o el sexe i és apta per a les
persones amb mobilitat reduïda. És un
esport a l’aire lliure en què l’objectiu
consisteix en la presa de decisió sobre
la situació de les fites que es troben a
cada estació d’observació, distribuïdes
al llarg d’un recorregut preestablert.
El parc del Riu Francolí, amb els seus
dos costats, urbanitzat i rústic, ofereix
un terreny idoni per descobrir aquesta
disciplina. Més informació a www.
clubmontsant.org.
11 h, Itinere, portal del Roser. Visita
guiada: Descobrim la Catedral,
els detalls de la imponent seu de
Tarragona. Una visita plena d’art
i història en què descobrirem el
claustre, l’interior de la Catedral, les
capelles i les peces més destacades

del seu museu. Informació i reserves:
itinere@turismedetarragona.com
977 239 657. Preu: 9,50 €; reduït, 7 €;
nens (de 6 a 12 anys), 4 €. Durada: 2 h
30 min. Places limitades.
Organitza: Itinere
11 h, Rambla Nova, davant del monòlit
commemoratiu del 125è aniversari del
Club Gimnàstic. Santa. Tecla també
és Nàstic. Vine a la Rambla i participa
de les activitats que et proposa el
Nàstic per a grans i petits. I a les 13 h,
truitada.
Organitza: Gimnàstic de Tarragona
11 h, Amfiteatre de Tarragona.
Presentació de la renovació del
vestuari del Ball de Bastons de
Tarragona, que recupera la imatge
dels vestits tradicionals tarragonins,
incorporant els antics mocadors i
corbates. Els acompanyen en aquesta
estrena els Duguna - Iruñeko Dantzariak.
Organitza: Ball de Bastons de
Tarragona
Patrocinen: Repsol, Toyota i Tarragona
Ràdio
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona,
Diputació de Tarragona, El Tecler i Les
Nostres Tradicions
11.45 h, campanar de la Catedral. El
toc de prima.
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Sonadors Bufalodre, Faktoria Folk,
Rodarboç - Cobla de Ministrers i la
Tradiband, Banda d’Instruments
Tradicionals de Tarragona.
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
A l’acabar, pl. de les Cols. Santa Tecla
gastronòmica. El concert de Vermut
Yzaguirre i les patates Frit Ravich
amb la Fanfara de Torredembarra.
Degustació de vermut i patates.
Patrocinen: Vermut Yzaguirre i Patates
Frit Ravich

12 h, Bar La Pepita, pl. Verdaguer.
Concert vermut amb The Soulman
Quartet. Vine a fer el vermut a ritme
de soul, funky, R&B i música disco dels
anys 70 i 80.
Organitza: Bar La Pepita

12 h, pg. de les Palmeres. Vermut
musical de Barraques amb Les
Pasquines. Aquest grup neix com un
altaveu de denúncia i lluita pels drets
de les dones i dels pobles. Es tracta d’un
projecte musical, poètic i reflexiu que
vol ser un pasquí, un escrit anònim de
denúncia que es penja en llocs públics.
Organitza: Col·lectiu Barraques

12 h, campanar de la Catedral. Els Tocs
de Vigília de Festa. El protagonisme
de les campanes es fa sentir juntament
amb la resta d’instruments festius,
llestos per fer l’entrada a la ciutat.
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:
So Nat - Grallers de Tarragona,
Ministrers de la Bouera, la Fanfara
de Torredembarra, Grallers de
l’Alfàbrega, Espremulls Ministrers,
Grallers de l’Esperidió, Grallers
Els Bordons, Grallers La Virolla,
Pelacanyes Grallers de Tarragona,
Sons de la Cossetània, Mitja Cobla
La Mitja Lluna, Dolçainers Tresmall,
Grallers Tocaferro, Grallers Els
Quatre
Garrofers,
Sonagralla,

13.30 h, Mercat Central, pl. Corsini.
Balls de bastons al Mercat Central.
Mercat i tradicions sempre han anat
de la mà. Per això acostem la tradició
a l’epicentre de la nostra ciutat: el
Mercat. Duguna - Iruñeko Dantzariak
i el Ball de Bastons de Tarragona
oferiran uns balls d’exhibició tant a
l’interior com a l’entorn de l’edifici.
Organitzen: Ball de Bastons de
Tarragona i Mercat Central
17.30 h, jardins de Saavedra. La
Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: La Terrasseta
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12 h, Rambla Nova, davant de l’Oficina
de Turisme. Vermut popular i solidari
contra l’abandonament animal. Vine
a fer el vermut amb nosaltres a preu
popular i col·labora amb la nostra entitat
perquè puguem continuar ajudant els
animals abandonats. Música, peluts i
solidaritat. Des de les 10 h podeu passar
pel nostre estand solidari. T’hi estarem
esperant amb els nostres amics!
Organitza: Grup Acollides i Adopcions
d’Animals Tarragona (GAIA)
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17.30 h, Palau Municipal, Sala
dels Tarragonins Il·lustres, pl. de
la Font, 1. Signatura dels 40 anys
d’agermanament amb la ciutat
d’Orleans i dels 50 anys amb la ciutat
d’Avinyó. Agermanaments que es
consoliden i enforteixen amb el
temps.
17.45 h, Rambla Nova, tram Unió /
Méndez Núñez, davant de la Gelateria
Italiana Gabri Olivier. Versots i
parlaments dels balls parlats:
— 17.45 h, Ball d’en Serrallonga
— 18.15 h, Ball de Pastorets
— 18.35 h, Ball de Gitanes
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa
Tecla gastronòmica. Estrella Damm
patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. L’espai gastronòmic que
durant quatre dies permet els àpats
ràpids.
18 h, Rambla Nova, coca central a
l’alçada del Teatre Metropol. Jornada
de difusió del Pont del Diable.
Aquest monument, que forma
part del conjunt reconegut com a
Patrimoni Mundial, s’acosta a la ciutat
per explicar-nos les activitats familiars,
culturals i gastronòmiques que s’hi
duen a terme. Una oportunitat per
redescobrir aquest espai natural i
monumental.
Organitza: Limonium
18.30 h, pl. de Dames i Vells. Primera
representació del Ball de Dames i
Vells. El sarcasme i la ironia d’aquestes
parelles retratarà, un any més,
l’actualitat i els seus protagonistes.
Toca, Peron!

18.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta.
Teclatures.
L’artista
tarragoní Tziqui torna per oferir una
tarda de caricatures per a grans i
petits, amb propostes exclusives
per a aquestes festes de Santa Tecla.
Caricatures personalitzades amb
elements del Seguici de Tarragona, i
més…
teclicatures.com Tziqui Artworks
Organitza: La Terrasseta
18.30 h, Pati de Jaume I, Palau
Municipal, pl. de la Font, 1.
Inauguració de l’exposició de
pintures Marti-Sauveur.
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, el Ball d’en 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, de Pastorets,
de Turcs i Cavallets, del Patatuf
i de Cercolets, els Bastoners de
l’Esbart Santa Tecla, els Balls
de Gitanes, de Valencians i de
Cossis, i les representacions
al·legòriques dels Set Pecats
Capitals i de la Moixiganga. Aniran
acompanyats pels sonadors i les
bandes de música. Enguany ens
acompanyaran com a convidats
d’honor els Duguna - Iruñeko
Dantzariak per commemorar
el 365è aniversari del Ball de
Bastons.
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Cercavila. Foto: Laia Díaz

19 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Espectacle de clown i circ.
Organitza: La Terrasseta
19 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Obertura de
l’Espai Santa Teca 2018. Fusió de
gastronomia, cultura i territori en
aquest espai emblemàtic de la ciutat.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
19.30 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Representació del Ball de Dames i
Vells.

19.30 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Xou cooking amb Albert
Marimón i Eva Bonet, del Celler
Comalats.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona
20 h, pg. de les Palmeres. Obertura de
l’Espai Barraques.
20.30 h, Sala Trono Armanyà, c.
Armanyà, 11. La Cia. Illuminati
presenta Tenors. Ser tenor és molt
dur. Sempre al límit. Sempre més
amunt. Sempre més fort. Sempre més
llarga, la nota. I en el moment més
inesperat, el gall. Gàrgares, farigola i
bufandes a 35 graus a l’ombra. Passió
exacerbada, melodies inoblidables,
lirisme excels que desemboca en
la raó de l’existència del tenor: el
“pinyol”, que el pot cobrir de glòria
o enfonsar-lo en la misèria. Reunits,
per fi, un cop més, els Tres Tenors han
trobat un forat a les seves atapeïdes
agendes internacionals per acudir a la
ineludible cita amb el seu públic.
Comèdia musical. 70 min. Català/
castellà. Director: Toni Sans. Amb
Miquel Cobos, Ezequiel Casamada i
Albert Mora. Direcció musical: Adrià
Aguilera i Dani Garcia.
Preu: general, 16 €; amics de la
sala, 12 €. Venda d’entrades: www.
salatrono.com.
20.30 h, pl. Natzarens. Representació
del Ball de Dames i Vells.
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Itinerari: pl. de la Font, bda.
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c.
Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa Anna,
pl. del Rei, Pilats, bda. 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

La nit del 22 al 23 de setembre

21 h, pg. de les Palmeres. Sopar
popular de Barraques, un espai a
la fresca amb bona música. Preu: 7 €
(inclou beguda)
Organitza: Col·lectiu Barraques
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta.
Fira Food Trucks. Sopar a la fresca a
preus populars. Ampliem l’oferta
gastronòmica amb quatre espais
culinaris on podreu tastar sabors i plats
de diferents parts del món.
Organitzen: La Terrasseta, Ca la Frida,
La Jornalera, Ikkiu i La Cuineta
21 h, Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona,
c. Sant Llorenç, 20. Espai Santa Teca
2018. Fusió de gastronomia, cultura
i territori en aquest espai emblemàtic
de la ciutat. Sopar a càrrec d’Albert
Marimón, del Restaurant La Cava de
Tàrrega.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de Tarragona

21.20 h, pl. del Rei. Versots i
parlaments dels balls parlats:
• 21.20 h, Ball de Dames i Vells
• 21.45 h, Ball de Sant Miquel i Diables
• 22.10 h, Ball de Gitanes
• 22.25 h, Ball d’en Serrallonga
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.
21.45 h, pl. dels Sedassos. Versots i
parlaments dels balls parlats:
— 21.45 h, Ball d’en Serrallonga
— 22.15 h, Ball de Pastorets
— 22.35 h, Ball de Gitanes
22.15 h, pl. de les Cols. Representació
completa de la Moixiganga, amb So
Nat - Grallers de Tarragona. Representació
de manera continuada de totes les
figures plàstiques o misteris amb la llum
de les atxes i en un espai únic.

LA NIT DEL 22 AL 23 DE SETEMBRE
REVETLLES I MATINADES

22 h, jardins del Camp de Mart.
Festa Flaix FM Santa Tecla 2018.
El festival del ritme del nostre país
torna de la mà de Flaix FM un any
més, en un espai històricament

tecler que es vesteix novament de
gala per a una sessió que promet
ser memorable. Enguany comandat
pels DJs de Flaix FM Sergi Domene
i Jordi Vèliz, amb el DJ revelació
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23 h, Granotes Terrassa, parc de
les Granotes. TMN. Aquest duet
de música electrònica, format per
Sara Alija i Juan Antonio Moreno, ha
editat el seu primer disc amb el segell
Hidden Track Records de Barcelona. A
l’acabar, música amb DJ.

22 h,
Col·legi
d’Arquitectes
de Catalunya, Demarcació de
Tarragona, c. Sant Llorenç, 20.
Espai Santa Teca 2018. Fusió de
gastronomia, cultura i territori
en aquest espai emblemàtic de
la ciutat. Guateque estel·lar amb
una selecció musical espacial
d’Alexandre Bonanit.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, Demarcació de
Tarragona

23 h, Rambla Nova, tram Balcó
del Mediterrani. Revetlla amb
l’Orquestra Charlotte. Un any
més, aquest espai es converteix
en l’epicentre dels ballables
més tradicionals de la mà de les
orquestres del territori. Enguany la
veterana Charlotte és l’encarregada
de fer-ho possible.

22.30 h, pg. de les Palmeres. Inici
dels Concerts de Barraques amb
Rata & The Whiteys, un grup
que camina a pas de hip-hop,
balla ritmes soul i funk i juga i
experimenta amb l’electrònica i els
sintetitzadors. Amb tan sols un any
de vida, aquest projecte ha estat
present en festivals com el Nowa
Reggae de Vilanova i la Geltrú,
les jornades musicals a l’ermita
d’Ulldecona, el festival Blackcelona
o el festival internacional d’arts
escèniques de carrer Fes+Chapeau.
Tot això, juntament amb les
lletres carregades de metàfores,
referències i simbolismes, creen
la perfecta simbiosi entre clàssic i
modern.
Organitza: Col·lectiu Barraques

23 h, pl. de la Font. La revetlla més
teclera amb les bandes 7DRock i
Ghetto Orquestra. Una nit especial
que ens obrirà les portes, a ritme
de les millors versions, del dia més
esperat. Bona i màgica vigília!

7DRock i Ghetto Orchestra
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local Sergi Ralita i amb el guanyador
del tercer concurs de DJs de Santa
Tecla. La jornada acabarà amb una
sessió remember, amb pluja de
marxandatge, efectes especials i
moltes sorpreses més. No t’ho pots
perdre!
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23.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. DJ Lupe.
Organitza: la Terrasseta
23.45 h, pg. de les Palmeres.
Segueixen els Concerts de
Barraques amb Tesa. Aquesta
rapera d’Almussafes parteix de tres
fonaments: arrels, feminisme i festa.
Arrels, que ens parlen de la lluita i
sentiment de poble, influència que
es veu reflectida amb la inclusió
d’instruments típics del folklore
valencià com la dolçaina. El seu
primer treball en solitari, Al-Tesa
(2017), ha estat nominat als premis
Ovidi com a millor disc de hip-hop
i electrònica, al costat de grups com
Zoo, Pupil·les i We Are Not Brothers.
Organitza: Col·lectiu Barraques
1.15 h, pg. de les Palmeres. Segueixen
e l s Concerts de Barraques amb
els LTQNT. La Tortuga
Que Nunca Tuve és
un grup que neix al
Camp de Tarragona i
que ens presenta un
nou treball, amb una

base de mestissatge entre el rap, el
folk i la música electrònica. Al seu
nou àlbum, Al carrer!, compta amb
les col·laboracions de Roba Estesa i
Elena Volpini. Hi trobarem referents
compromesos com Ovidi Montllor i
Maria Mercè Marçal, que lliguen amb
la voluntat de criticar i transformar la
comunitat.
Organitza: Col·lectiu Barraques
1.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. DJ Trabubu. Ha punxat
en festivals com Viña Rock, Ibiza
Roots, BioRitme o Iboga Summer,
amb més de mil actuacions
compartint escenari amb artistes
com La Pegatina, Manu Chao,
Muchachito, Morodo, Love of
Lesbian, Calle 13, Los Chichos o
Antonio Orozco, entre molts altres.
Arriba a Tarragona amb ganes de
festa. Som-hi!
Organitza: La Terrasseta
2.30 h, pg. de les Palmeres.
Penúltim concert de Barraques
2018 amb Mascarats. Mascarats
neix a la Sénia, terres de cruïlla, i
incorpora músics de les Terres de
l’Ebre i del nord del País Valencià.
La seva essència és passar-s’ho bé a
dalt i a baix de l’escenari i transmetre
els seus ideals i preocupacions i les
ganes de trencar amb tot allò que
ens ofega.
Organitza: Col·lectiu Barraques
3.45 h, pg. de les Palmeres. Últims
moments de Barraques 2018 amb
DJ Kuru. Tot un clàssic de les nits
de Barraques per tancar tres dies
d’activitats, fins al final!
Organitza: Col·lectiu Barraques
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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: Sonagralla, La
Virolla,
L’Alfàbrega,
L’Esperidió,
Tocaferro, Els Quatre Garrofers, So
Nat, de Sant Magí, Pelacanyes, Els
Bordons, Els Vecianes, Grallers de les
Dominiques, 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. Tocs de prima, prima
solemne i pontifical.
9.15 h, des de la pl. de la Font.
L’Anada a Ofici amb el Seguici
Popular i salutació a la Senyera
pels trompeters municipals a
la confluència dels carrers dels
Cavallers i la Nau, als Quatre Cantons
i a la plaça 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 i els pilars
de les colles castelleres, alhora que
esclaten les salves pirotècniques de
rigor i la tronada de la Pirotecnica
Poleggi (Canepina, Itàlia).

Portaran la bandera de la
ciutat, a proposta de la Víbria
de Tarragona, el Sr. Rafel Lluís i
Rofes i les Sres. Núria Hortoneda
Marquès i Rosa Hortoneda
Marquès. Des de l’any 2014, i per
acord de la Comissió Assessora
sobre el Seguici Popular, els
banderers del matí de Santa Tecla
són proposats per una entitat del
Seguici per estricte ordre de carrer.
Recorregut: pl. de la Font, bda.
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols,
c. Merceria, c. Pare Iglésias i pla de la
Seu.
Acte retransmès en directe per

10 h, Tinglado 4, Moll de Costa, fins a
les 14 h. Jornada de portes obertes
a l’exposició de síntesi del Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona.
Un recorregut per vuit segles de
la Tàrraco romana a partir d’una
acurada selecció de 207 peces del
fons del Museu.
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”.
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10 h, pl. de la Mitja Lluna / Espai
Salvador Fà Llimiana. Trobada de
col·leccionistes de plaques de cava
del Camp de Tarragona.
Organitza:
Associació
de
Col·leccionistes de Plaques de Cava
del Camp de Tarragona
Col·labora: Ateneu de 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

Al final de l’Ofici, cant popular dels
Goigs de la santa a càrrec del Cor i
Orquestra dels Amics de la Catedral.
10.45 h, des del pla de la Seu. La
Tornada d’Ofici. El Seguici, cap a la
plaça de la Font.
11 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 d’en
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.
Per commemorar la primera sortida
del Lleó de Tarragona, els seus
portadors lluiran aquest matí els
vestits que van portar els primers
deu anys.
Acte retransmès en directe per

11 h, Teatre romà de Tarragona.
Visita guiada al Teatre romà
de Tarragona. El teatre ha estat
objecte d’unes obres d’adequació
de l’espai per posar-lo en valor i
integrar-lo en el circuit de visita
dels equipaments patrimonials
de la ciutat de Tàrraco. Amb
aquesta visita podreu comprovar
l’envergadura del monument en
època romana. Cal reserva prèvia
al telèfon 977 251 515 o a mnat@
gencat.cat.
11.30 h, Residència Mare de Déu
de la Mercè. Ballada dels Gegants
i Nanos del carrer Merceria i els
gegants del centre, el Màxim, la
Mercè i el nan Julius.
11.30 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Representació del Ball de Dames
i Vells.
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11.45 h, capçalera del Circ. Fes-te
una foto amb els Nanos Nous! Vols
una foto amb els Nanos Nous? Avui
és el dia!
Organitza: Associació de Portants
dels Nanos Nous de Tarragona
12 h, Rambla Nova, coca central,
al costat de l’Oficina de Turisme.
Vermut solidari.
Organitza:
Associació
Down
Tarragona

construccions pot arribar a fer fins a
dues tandes més, mantenint sempre
l’ordre sortejat. Els pilars tanquen
l’exhibició i s’executaran seguint
l’ordre sortejat.
L’exhibició es clou amb el tradicional
pilar al balcó, al qual ascendeix
l’enxaneta. Finalment, toc de vermut
amb els grallers i timbalers.
Acte retransmès en directe per TAC 12 i
Tarragona Ràdio.

Patrocina:

12.30 h, Residència Mare de Déu de
la Mercè. Representació del Ball de
Dames i Vells.
12.45 h, pl. de la Font. Entrada a
plaça de les colles castelleres, 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 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

Xiquets del Serrallo. Foto: Laia Díaz

Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Foto: Laia
Díaz
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11.45 h, Balcó del Mediterrani.
Fotografia’t amb els Nanos Vells!
Avui et podràs fer aquella foto que
sempre havies volgut.
Organitza: Agrupació de Portadors
dels Nanos Vells de Tarragona
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17.30 h, des del campanar de la
Catedral. Tocs de vespres.

18.30 h, pl. Natzarens. Representació
del Ball de Dames i Vells.

17.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: La Terrasseta

19 h, parc de Saavedra. Espectacle
de clown.
Organitza: La Terrasseta

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

19 h, des del pla de la Seu. Professó
del Braç de Santa Tecla. Tercera i
última sortida al complet del Seguici
Popular. Cap a les 20 h, al llindar de
la Catedral, apareix el tabernacle de
la santa acompanyat per la Cobla
de Ministrers del Consell Municipal,
amb el vestuari cerimonial de les
grans ocasions rituals, i en aquest
moment la Banda Unió Musical
interpreta la Marxa de Santa Tecla
i els campaners engeguen els tocs
de professó 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,
bda. Misericòrdia, c. Cós del Bou,
bda. Pescateria, Pilats, pl. del Rei, c.

18 h, Rambla Nova, coca central
a l’alçada del Teatre Metropol.
Jornada de difusió del Pont del
Diable. Aquest monument, que
forma part del conjunt reconegut
com a Patrimoni Mundial, s’acosta a
la ciutat per explicar-nos les activitats
familiars, culturals i gastronòmiques
que s’hi duen a terme. Una
oportunitat per redescobrir aquest
espai natural i monumental.
Organitza: Limonium
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, que pregona
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, bda.
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.

Relíquia del Braç. Foto: Laia Díaz
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o enfonsar-lo en la misèria. Reunits,
per fi, un cop més, els Tres Tenors han
trobat un forat a les seves atapeïdes
agendes internacionals per acudir a
la ineludible cita amb el seu públic.
Comèdia musical. 70 min. Català/
castellà. Director: Toni Sans. Amb
Miquel Cobos, Ezequiel Casamada i
Albert Mora. Direcció musical: Adrià
Aguilera i Dani Garcia.
Preu: general, 16 €; amics de la
sala, 12 €. Venda d’entrades: www.
salatrono.com.

19.30 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Representació del Ball de Dames
i Vells.
20 h, Capsa de Música, Antiga
Tabacalera, av. Vidal i Barraquer, s/n.
Capsa Jazz Club: Eladio Reinón
Jazz Quartet. Segona edició a
Tarragona del reconegut cicle de
concerts L’hora del jazz de l’AMJM.
Aquest quartet de jazz, format per
intèrprets amb una extensa carrera
professional, ha tocat en festivals
com els de Barcelona, València,
Girona, Sant Sebastià, Copenhaguen,
Aarhus, Belo Horizonte, La Pau, Santa
Creu, Caracas, Barquisimeto i un llarg
etcètera, així com en infinitat de clubs
de jazz i sales de concert. Preu: 5 €.
Organitza: Associació de Músics de
Tarragona (AMT)

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 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Fira Food Trucks. Sopar
a la fresca a preus populars.
Ampliem l’oferta gastronòmica amb
quatre espais culinaris on podreu
tastar sabors i plats de diferents
parts del món.
Organitzen: La Terrasseta, Ca la
Frida, La Jornalera, Ikkiu i La Cuineta

20.30 h, pl. Natzarens. Representació
del Ball de Dames i Vells.

21 h, aproximadament, pla de la
Seu. L’Entrada del Braç de Santa
Tecla. Quan la relíquia torna 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 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

20.30 h, Sala Trono Armanyà, c.
Armanyà, 11. La Cia. Illuminati
presenta Tenors. Ser tenor és molt
dur. Sempre al límit. Sempre més
amunt. Sempre més fort. Sempre més
llarga, la nota. I en el moment més
inesperat, el gall. Gàrgares, farigola i
bufandes a 35 graus a l’ombra. Passió
exacerbada, melodies inoblidables,
lirisme excels que desemboca en
la raó de l’existència del tenor: el
“pinyol”, que el pot cobrir de glòria
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Santa Anna, pl. del Fòrum, c. Nou del
Patriarca i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per

Diumenge 23 de setembre
Entrada Braç de Santa Tecla. Foto: Laia Díaz

palma del martiri preparada per la
Pirotecnica Poleggi (Canepina, Itàlia).
Acte retransmès en directe per

Tot seguit, des del pla de la Seu.
Tornada de Professó amb la
Baixada del Seguici. Portants,
balladors i músics enfilen el carrer
Major en una baixada espectacular.
El conjunt del Seguici completa la
seva darrera aparició d’aquest 2018.
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 pl. 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 ofereixen 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.

22 h, pl. de Dames i Vells. Darrers
parlaments del Ball d’en Serrallonga.
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 Pirotecnica Poleggi
(Canepina, Itàlia).
Patrocina:

23 h, Teatre El Magatzem de la COT,
c. Fortuny, 14. El Niño de la Hipoteca
(concert acústic). Després de molts
anys explorant el seu projecte, ha
trobat un so centrat en el rock i totes
les seves variants. Sigui com sigui,
les seves lletres segueixen sent tan
fresques com el primer dia. Més
informació i venda d’entrades a www.
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23 h, jardins del Camp de Mart. Club
105 Santa Tecla 2018. Una nit per no
oblidar. L’Ernest Codina, l’Hektor
Mass i Mon DJ faran les delícies dels
amants i seguidors del Club 105 en el
marc dels Jardins del Camp de Mart,
espai emblemàtic de les millors nits
tecleres. La nit promet i ve carregada
de sorpreses. No t’ho perdis!
23.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. DJ Send0 compta
amb un extens recorregut per
festes majors d’arreu dels Països
Catalans i en festivals destacats com
l’Acampada Jove o BioRitme Festival.
Organitza: La Terrasseta

24 h, pl. dels Sedassos. Músiques
de canya. Ball de gralles. Després
d’aquests dies tan intensos,
els grallers que ens han anat
acompanyant a les cercaviles ens
delectaran amb un seguit de peces
ballables. L’esforç i els assajos es
posen de manifest en aquest espai
que enguany es recupera per a la
música més popular. Un punt de
trobada ineludible per als amants
de la bona música de ball, servida
amb gralla i timbal. Hi participen:
Grallers de l’Alfàbrega, Grallers Els
Bordons, Grallers de l’Esperidió,
Pelacanyes Grallers de Tarragona,
Grallers Els Quatre Garrofers,
Grallers Sonagralla, So Nat - Grallers
de Tarragona, Grallers Tocaferro i
Grallers La Virolla.
Organitzen: grups de grallers locals
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cotarraconense.cat. Entrada normal:
15 €; anticipada, 12 €; socis, 10 €.
Organitza: COT

Dilluns 24 de setembre

DILLUNS 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, amb els 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.
9 h, platja del Miracle. Neteja del
fons marí de la platja del Miracle. El
dissabte 23 de setembre, després de la
celebració del castell de focs artificials,
la Societat d’Exploracions Submarines
de Tarragona, juntament amb Creu
Roja, farà la neteja del fons de la platja
del Miracle.

Colla Jove Xiquets de Tarragona. Foto: Laia
Díaz

10.30 h, Residència Mare de Déu de la
Mercè. Missa de la festa patronal del
centre, oficiada per Mn. Miquel Àngel
Gómez Díez, capellà del centre, 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, amb 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.

Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Foto: Laia
Díaz
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17.30 h, pl. dels Sedassos. Amable
cafè concert amb grallers locals:
Grallers de l’Alfàbrega, Grallers Els
Bordons, Grallers de l’Esperidió,
Pelacanyes Grallers de Tarragona,
Grallers Els Quatre Garrofers,
Grallers Sonagralla, Grallers So Nat
- Grallers de Tarragona, Grallers
Tocaferro i Grallers La Virolla.

Xiquets de Tarragona. Foto: Laia Díaz

Xiquets del Serrallo. Foto: Laia Díaz

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 TAC 12 i
Tarragona Ràdio.

Patrocina:

17.30 h, parc de Saavedra, La
Terrasseta. Terrasseta Urban Party.
Tarda dedicada a la cultura de carrer
amb espectacles de skate, amb
mostres de grafitis fetes al moment
i música i cultura urbana.
• 17.30 h, mostra de grafitis. La
Terrasseta dedica la seva última
programació a la cultura urbana.
Amb la col·laboració de diferents
artistes, podreu ser el públic
privilegiat de l’expressió artística per
excel·lència de l’street art: el grafiti.
• 18 h, exhibició de skate. El
Club Skate Board de Tarragona
convertirà una part del parc en
un skatepark per exhibir les seves
piruetes i salts.
• 18.30 h, hip-hop a càrrec de
Tarragona Hip Hop Club Showcase.
Entre la mostra d’art de grafitis i
l’exhibició de skate tindrem als micros
i als plats, amenitzant musicalment la
jornada, els membres del Tarragona
Hip Hop Club Showcase.
Organitza: La Terrasseta
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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.

Dilluns 24 de setembre

18 h, pl. Verdaguer, fins a les 24 h.
Santa Tecla gastronòmica. Estrella
Damm patrocina Teclatapa, la
taverna dels tastets. Una oportunitat
de fer l’últim mos a l’espai
gastronòmic de Santa Tecla.
18 h, local social de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou,
23. Concert de cant coral infantil
amb Els Rossinyols. Un any més, la
coral ens ofereix l’habitual concert el
dia de la Mercè.
19.30 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
19.30 h, Teatre El Magatzem de
la COT, c. Fortuny 14. Concert de
cant coral amb el Cor Ciutat de
Tarragona.

Concert de cant coral amb el Cor Ciutat de
Tarragona

19.30 h, pl. del Rei. Joc de rol
L’assassí de la pastanaga. El final
del joc de L’assassí de la pastanaga
ha arribat. Gaudireu d’un picapica musical gratuït mentre es fa el
recompte de punts, i seguidament
s’oferirà la merescuda entrega de

premis. Assassines i assassins, atents
als resultats! Més informació a www.
facebook.com/pastanaga.tarragona.
Organitza: Agrupament Escolta i
Guia Xaloc
20 h, parc de Saavedra, La Terrasseta.
Concert amb els Impuls (hardcore,
Tarragona). Impuls sorgeix a partir
de la unió de cinc amics, membres
alhora de diferents grups de l’escena
tarragonina. Podríem definir el seu
estil com un híbrid entre hardcore i
punk-rock.
Organitza: La Terrasseta
20.30 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Fira Food Trucks. Sopar
a la fresca a preus populars.
Ampliem l’oferta gastronòmica amb
quatre espais culinaris on podreu
tastar sabors i plats de diferents
parts del món.
Organitzen: La Terrasseta, Ca la Frida,
La Jornalera, Ikkiu i La Cuineta
21 h, jardins de Saavedra, La
Terrasseta. Ganjanights Selectors.
Aquest col·lectiu de selectors de
ska, rocksteady, punk, boogaloo
i northern soul, establerts a
Tarragona, seran els encarregats de
tancar La Terrasseta de Santa Tecla
2018, com ja és tradició. Visca la festa
major!
Organitza: La Terrasseta
22 h, des de la pl. de la Mitja Lluna.
El Correfoc de Santa Tecla. Cada
any, l’última nit de festes s’omple de
les espurnes i els trons de carretilles
i sortidors. Enguany les forces de
l’infern estaran representades pels
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Correfoc. Foto: Manel R. Granell

grups Ball de Diables de Vilanova
i la Geltrú, Ball de Diables de la
Llacuna, Ball de Diables de l’Arboç,
Ball de Diables de Tarragona, Colla
Diables Voramar del Serrallo, Drac
Lo Golafre de Tortosa, Drac dels
Monjos, Drac de Tarragona, Bou
de Tarragona, Víbria de Tarragona
i Griu de Tarragona. Recorregut: pl.
de la Mitja Lluna, c. Unió, pujada per
la Rambla Nova fins al c. Adrià per un
lateral, baixada per la Rambla Nova
per l’altre lateral a l’alçada del c. Sant
Agustí, estàtua dels despullats, c.
Cañellas i pl. Corsini.

Tot seguit, a la pl. Corsini. Eixordadores
carretillades finals.
Un cop acabat el Correfoc, des de
l’estàtua dels despullats. Sorollosa i
espurnejant traca per la Pirotecnica
Poleggi (Canepina, Itàlia), seguit de
l’emocionant Visca Santa Tecla! i
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!!!
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I DESPRÉS DE SANTA TECLA…
DIMARTS 25 DE SETEMBRE
9 h, Club de Golf Essentia Costa
Daurada. II Open Golf Ladies Santa
Tecla 2018. Inscripcions a partir
de 5 de setembre al web www.
ciutatesportiva.com. Informació a
comercial@ciutatesportiva.com.
Organitza: Club de Golf Essentia
Costa Daurada.
Patrocina: Onda Cero

DIJOUS 27 DE SETEMBRE
20.30 h, Sala Trono Armanyà,
c. Armanyà, 11. Miau Trío en
concert. The Boswell Sisters i Duke
Ellington, París i Itàlia o noves
i delicioses creacions d’aquest
trio integrat per les argentines
Rocío Katz, Mariana Michi i
Rocío Iturralde formen la galàxia
sonora Miau, un pot petit ple de
bons moments, bellesa i infinita
musicalitat. Més informació i venda
d’entrades a www.salatrono.com.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
17 h, pl. Corsini i Rambla Nova
(tram Banc d’Espanya). Nit Europea
de la Recerca, “La recerca,
patrimoni de tots”. Tallers
científics per a totes les edats. Vine
a descobrir la ciència que es fa al
territori i participa en una vintena
de tallers.

Organitzen: URV, ICIQ, IPHES,
ICAC i IISPV, amb la col•laboració
de l’Ajuntament de Tarragona i el
Mercat Central
20.30 h, Sala Trono Armanyà,
c. Armanyà, 11. Escenes d’un
matrimoni, d’Ingmar Bergman.
Amb Anna Sabaté i Jordi Figueras.
Més informació i venda d’entrades
a www.salatrono.com.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
9 h, Port Esportiu de Tarragona. IV
Campionat Interclubs de Pesca
Currican.
Organitza: Club Nàutic de Tarragona
20.30 h, Sala Trono Armanyà,
c. Armanyà, 11. Escenes d’un
matrimoni, d’Ingmar Bergman.
Amb Anna Sabaté i Jordi Figueras.
Més informació i venda d’entrades
a www.salatrono.com.

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
11 h, Moll de Costa. XCII Travessia
Nedant al Port de Tarragona.
Organitza: Reial Club Nàutic de
Tarragona
18.30 h, Sala Trono Armanyà,
c. Armanyà, 11. Escenes d’un
matrimoni, d’Ingmar Bergman.
Amb Anna Sabaté i Jordi Figueras.
Més informació i venda d’entrades a
www.salatrono.com.
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Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. Exposició commemorativa
dels cinc anys del grup de sacaires tarragonins Sons de la
Cossetània, un recorregut per la
trajectòria d’aquests músics imprescindibles de la música popular
a la nostra ciutat. De l’11 al 24 de
setembre.
Vestíbul de l’Antiga Audiència,
pl. del Pallol, 3. “30 anys de samarretes de les festes”. El nostre
vestuari festiu pren forma amb les
trenta samarretes editades fins ara.
De dilluns a dissabte, de 9 a 20 h;
diumenges, de 10 a 14 h.
Espai Turisme, c. Major, 37. “Vida
infernal”, fotografies del Ball de
Diables a càrrec de Jordi Bru. Fins
al 30 de setembre, obert de dilluns a
dissabte, de 10 a 20 h; diumenge, de
10 a 14 h. A partir de l’1 d’octubre
i fins al 15 d’octubre, de 10 a 14 h
i de 15 a 18 h; dissabte, de 10 a 14
h i de 15 a 19 h; diumenge i festius,
de 10 a 14 h.
Pati de Jaume I, Palau Municipal, pl. de la Font, 1. “Marti-Sauveur”, exposició de pintures.
Casa Canals, c. Granada, 11. “Amb
la mar al davant”, de Brigitte Bauer.
De dimarts a divendres, d’11 a 13 h
i de 18 a 20 h; dissabte i diumenge,
d’11 a 14 h. Fins al 30 de setembre.

Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona, Tinglado 4, Moll de
Costa. “Exposició permanent”. De
dimarts a dissabte, de 9.30 a 20.30
h; diumenge i festius, de 10 a 14 h.
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, c. Santa
Anna, 8. “Josep Guinovart. On
conflueixen la terra i el mar”. De
dimarts a divendres, de 10 a 20 h;
dissabte, de 10 a 15 h i de 17 a 20
h; diumenge i festius, d’11 a 14 h.
Fins al 30 de setembre.
Museu del Port, Moll de Costa.
“Exposició permanent”. De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h.
Refugi 1, Moll de Costa. “Mirades nues”. Una volta al món al
llarg de més de mil dies de viatge per més de cinquanta països.
Un recorregut per la bellesa dels
cinc continents des de la mirada
sincera de l’autora, Haidé Costa.
L’exposició és interactiva a través
de l’etiqueta #nakedsights. Fins al
9 de desembre.
Tinglado 1 del Moll de Costa.
“Els castells a la ciutat de Tarragona”. De dimarts a dissabte, de
10 a 13 h i de 17 a 20 h; diumenge
i festius, d’11 a 14 h. Fins al 9 de
desembre.
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19 h, Tinglado 2, Moll de Costa.
“The Burning Blade”, retrospectiva de l’artista Marcel Pey comissionada per Assumpta Rosés. De
dimarts a dijous, de 10 a 13 h; divendres i dissabte, de 10 a 13 h i de
17 a 20 h; diumenge i festius, d’11
a 14 h. Fins al 7 d’octubre.
CaixaForum Tarragona, c. Cristòfor Colom, 2. “Pintura flamenca

i holandesa del Museu de Ginebra”. De dilluns a divendres, de 10
a 14 h i de 17 a 20 h; dissabte, d’11
a 14 h i de 17 a 20 h; diumenge i
festius, d’11 a 14 h. Fins al 27 de
gener de 2019.
Ateneu de Tarragona, c. Sant
Magí, 4. “9a mostra artística i
literària de socis de l’Ateneu de
Tarragona”. Fins a l’1 d’octubre.

ELS MUSEUS
Casa de la Festa, Via Augusta, 4.
Podeu visitar gratuïtament el nostre
Seguici i endinsar-vos en la festa
gran de Tarragona. Els dies 8 i 15 de
setembre, a les 18 h, i els dies 9 i 16
de setembre, a les 12 h, hi ha visites
guiades gratuïtes. Horari: divendres,
de 10 a 13 h; dissabte, d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h; diumenge, d’11 a 14 h.
Per raons operatives, la Casa de la
Festa romandrà tancada el dia 23 de
setembre.

Recintes del Museu d’Història de
Tarragona (museuhistoria.tarragona.cat)
Portes obertes a tots els recintes del
Museu d’Història de Tarragona el dia
23 de setembre, de 9 a 15 h.
Recintes del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (www.
mnat.cat)
Portes obertes a tots els recintes:
MNAT - Tinglado 4, Necròpolis i Teatre romà.
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona
Del 14 al 24 de setembre, per Santa
Tecla s’obren les portes del Museu.
De dimarts a divendres, de 10 a 20
h; dissabte, de 10 a 15 h i de 17 a 20
h; diumenge i festius, d’11 a 14 h; dilluns tancat.
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Estand de Festes, vestíbul del
Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11.
L’estand és el principal punt d’informació
durant tots els dies de festa major, i el lloc
on trobareu el programa de les festes
i tot el marxandatge de Santa Tecla.
També hi podreu adquirir les entrades
per als espectacles de pagament. Horari:
de l’11 al 23 de setembre, de 10 a 14 h
i de 17 a 21 h; el 24 de setembre, de 10
a 14 h.

l’app TGN Agenda per a iOS i Android
i el web http://agenda.tarragona.cat,
que us oferiran el programa oficial de
les festes permanentment actualitzat.
Santa Tecla en línia
Si voleu immediatesa, informació
en cas de pluja o l’última hora dels
actes de les festes: www.twitter.com/
SantateclaTGN i www.facebook.
com/santateclatarragona.
Per a més detalls sobre les festes:
santatecla.tarragona.cat.
Per a suggeriments o dubtes, també
ens podeu escriure a tcultura@
tarragona.cat.
Etiqueta de les festes: #SantaTecla2018.

SANTA TECLA AL TEU MÒBIL
TGN Agenda: l’app oficial
L’Ajuntament de Tarragona posa a la
vostra disposició de manera gratuïta
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EL TUITAIRE CONVIDAT

Un any més us convidem a fer-vos
seguidors del Twitter de Tarragona
Cultura
(twitter.com/TGNcultura),
on, entre altres continguts, podreu
conèixer, les recomanacions del nostre
Tuitaire Convidat, que enguany serà
el periodista Enric Garcia Jardí. Les
seves piulades aniran signades amb
les sigles EGJ.

Enric Garcia Jardí, Tuitaire Convidat 2018

LES RETRANSMISSIONS

TAC 12 i Tarragona Ràdio emeten
una programació especial de les
festes de Santa Tecla, en directe i
en diferit. Torna a viure els millors
moments de la festa o gaudeix-ne
des de la distància. Podeu sintonitzar
Tarragona Ràdio al 96.70 de l’FM. I
també a www.tarragonaradio.cat, a la
TDT, Tunein i al vostre telèfon mòbil.

I EN CAS DE PLUJA…

Us demanem calma i comprensió.
L’organització treballa permanentment
perquè totes les activitats funcionin,
però la climatologia és un entrebanc
de vegades insuperable. Consulteu

les alternatives que us oferim al web, a
Facebook i a Twitter.
Tot i així, els escenaris següents tenen
a cobert tant la zona de músics com
la d’espectadors, per la qual cosa els
actes s’hi faran sempre d’acord amb els
horaris previstos:
• Antiga Audiència
• Catedral
• Teatre Metropol
• Teatre Tarragona
• Recinte Firal
• Tarraco Arena Plaça
• El Magatzem. Cooperativa Obrera
La diada castellera del diumenge 16,
prevista a les 12 h, s’iniciaria més tard si
es preveiés una millora meteorològica
posterior.
Els actes en què participa el Seguici
Popular (dies 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24
de setembre) poden tenir pròrrogues
horàries d’endarreriment de 30 o 60
minuts.
Si
les
condicions
tècniques,
climatològiques i logístiques ho
permetessin, la professó del dia 23 es
limitaria a ser una Entrada del Braç. En
cada cas l’organització valorarà, amb
el consens de les parts implicades,
la millor solució en funció de la
informació disponible.
Activitats que es traslladaran a escenaris
alternatius en cas de pluja, sempre que
sigui possible tècnicament:
• Trasllat a l’Antiga Audiència:
Dia 19. Balls parlats petits
Dies 22 i 23. Ball de Dames i Vells
• Trasllat al Teatre Tarragona:
Dia 22. Balls parlats
• Trasllat a l’Antiga Audiència:
Dia 24. Cafè concert de grallers locals
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La fórmula inclusiva de les
persones amb discapacitat a
les Festes de Santa Tecla - 28a
edició

aspectes
com
l’accessibilitat
universal als actes amb el
transport adaptat, la transcripció
en sistema Braille del programa, la
reserva d’espais o la subtitulació
i projecció en vídeo del pregó de
festa major i la implementació de
l’anell magnètic i les emissores FM
per fer-lo accessible a les persones
sordes.

Festa per a Tothom és un
programa del Servei Municipal de
la Discapacitat de l’Ajuntament de
Tarragona que, amb el patrocini i
la coordinació de la companyia
Dow Chemical, vol contribuir a
la inclusió i la interacció de la
ciutadania amb discapacitat de
Tarragona mitjançant la seva
participació i visualització en el
moment més àlgid de la ciutat
com són les festes de Santa Tecla.

Gràcies al suport de l’ONCE, el
programa es pot trobar en Braille
a l’estand de Festes de la Rambla
Nova i a la seu de l’ONCE. També
el podeu trobar al web santatecla.
tarragona.cat.
Patrocina:

Amb la inestimable col•laboració
d’un voluntariat entregat, la penya
del Festa per a Tothom aglutina
un grup humà sense distincions
que participa en un seguit d’actes
que fomenten l’accessibilitat a la
festa, alhora que té cura d’altres

Festa per a Tothom. Foto: Laia Diaz

Col·laboren: ONCE, STS Assistencial
i Raffa Gelati
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LA FESTA PER A TOTHOM

I RECORDA QUE…
PER VEURE EL SEGUICI,
APARCA EL COTXET

TRANSPORT PÚBLIC
Per Santa Tecla t’ho posem fàcil.
Consulta la programació especial
d’autobusos al web:
www.emtanemambtu.cat

ESPECIAL MACROCONCERT
Horaris especials del 19 de setembre per anar a veure el concert a
l’Anella Olímpica de l’Orquesta
Mondragón i El Último Tributo.
PER ANAR CAP AL CONCERT
Parada Colom
— 21.00 h
— 21.02 h
— 21.23 h
— 21.40 h
— 21.42 h
— 23.00 h
— 23.40 h
— 23.52 h
— 00.40 h

Per facilitar l’accés de les famílies
als carrers de la Part Alta.
L’aparcament estarà ubicat a
l’Antiga Audiència (pl. Pallol, 3),
exclusivament durant els
següents dies i hores:
— 19/09, de 17.30 a 22 h
— 21/09, de 17.30 a 22 h
— 22/09, de 17.30 a 22 h
— 23/09, de 10 a 13 h i de 17.30 a 22 h

Bus llançadora
L-6
L-6
Bus llançadora
L-6
Bus llançadora
Bus llançadora
L-3
Bus llançadora

PER TORNAR DEL CONCERT
Parada Poliesportiu Campclar
— 00.15 h
— 01.00 h
— 01.11 h
— 02.10 h
— 03.00 h

Bus llançadora
Bus llançadora
L-72 (Parada Tarradellas)
Bus llançadora
L-72 (Parada Tarradellas)

CONSUM RESPONSABLE

PRECAUCIONS PER ALS
ACTES DE FOC
Protegir-se amb un
barret i/o amb un
mocador.
Vestiu preferentment
roba de cotó o
texana, en cap cas
fibra sintètica.

Per gaudir d’una festa de Santa
Tecla més saludable:
— Us recomanem el consum moderat i responsable de begudes
alcohòliques.
— Si teniu previst prendre begudes
alcohòliques, procureu menjar
abans.
— Si heu de conduir, val més que no
begueu alcohol, ja que altera seriosament les facultats necessàries
per a la conducció.
— Recordeu que la beguda típica de
Tarragona és d’alta graduació, 43
i 55 graus d’alcohol (una cervesa
conté entre 5 i 9 graus d’alcohol).

RESPECTA’M
Si algú t’assetja i no enten
que només el sí és sí,

TRUCA AL 977 240 345
I PER URGÈNCIES AL 092

Porteu pantalons
llargs i calçat cobert.
Durant l’acte:
— Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals
recollits, i no tingueu res estès.
— Si tireu aigua, espatllareu l’actuació.
— No encengueu foc ni fumeu a prop
de les bosses o els carretons del
material pirotècnic.
— No envaïu l’espai de l’actuació i no
agafeu ni destorbeu cap dels seus
membres ni el pas fluid de la gent.
— Mantingueu les distàncies de
seguretat adients per prevenir
les espurnes i detonacions dels
productes pirotècnics.
— Salteu sempre endavant, individualment o bé en grups molt
reduïts, sense col·locar-vos mai entre els timbalers i els actuants que
porten les bosses de pirotècnia.
— Seguiu les indicacions de l’organització.

La botiga de les festes

LA BOTIGA DE LES FESTES
Podeu adquirir tot el material de
les festes a l’estand de la Rambla
Nova, instal•lat al vestíbul del
Teatre Tarragona: la samarreta, els
mocadors, la motxilla…, i tot allò
que editen les entitats festives
de la nostra ciutat. Aquí en teniu
algunes mostres:

La motxilla 7 €
Editada per la Colla de Diables
Voramar i la Víbria de Tarragona.
També la podeu trobar als
establiments El Corte Inglés, El Lloro,
El Negrito i La Negrita, Trofeus Badia,
Llibreria Abacus i als Mercats Central
i de Torreforta.

La samarreta 12 €
Editada pel Ball de Diables de
Tarragona. També la podeu
adquirir als establiments El Negrito
i La Negrita, Llibreria La Capona,
El Corte Inglés, Bar L’Espardenya,
El Lloro, Esports Catedral, Colla
Castellera de Sant Pere i Sant Pau,
Atmosfera Dansa, Trofeus Badia i als
Mercats Central i de Torreforta.
La totebag 7 €
Editada
per
l’Associació
de
Portadors dels Nanos Vells. També
la podeu trobar als establiments El
Lloro i Llibreria Abacus i al local dels
Castellers de Sant Pere i Sant Pau.

El mocador 5 €
Editat per la Moixiganga de
Tarragona. També la podeu trobar
als establiments El Corte Inglés,
Trofeus Badia, Llibreria Abacus i als
Mercats Central i de Torreforta.

El got 1 €
Editat per Combinats SCCL. També el
podeu trobar al Mercat Central i a les
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Els Contes del Seguici
de Tarragona 10 €
Editats per l’Associació d’Amics de
la Colla Jove i Insitu Comunicació.
Els podeu trobar també a les
llibreries Abacus i La Capona i al
local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona.

El vano 6 €
Editat per les associacions de
botiguers de Tarragona. Es pot
adquirir també a les botigues on hi
hagi el distintiu.

El puzle 8 €
Editat pels Grallers Els Quatre
Garrofers. També es pot adquirir a El
Lloro, Llibreria La Capona, Llibreria
Koldo i Quiosc Papereria Trama.

El Barret de les Festes. Barrets de
palla 3 € - barrets de festa 4 €
A partir del 27 d’agost podeu
aconseguir els barrets (tant els
d’adult com els infantils) a la
parada La Teca i La Meca del
Mercat Central.
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barres de bar de l’espai públic on es
desenvolupa la festa.

PATROCINADORS

AMB EL SUPORT DE

MITJANS OFICIALS

