EFEM

ÈRIDE

S

Decl
ar
l’any ada Fe
st
1
l’any 996 i F a Tradi
cion
esta
2010
al d
luny
Pat
pel G
a,
over rimonial ’Interès
pel G i decla
n
d’Int
Naci
de la
rada
over
ona
erè
t
n
Una
G
de le de l’Est ambé Fe eneralit s Nacion l
sta
at l’
a
al
s fe
Païs
t de
d’Int
any
stes
os C
Cata
2002
erès
atal
majo
325
a
.
T
r
n
uríst
s mé
s.
anys
s em
ic
de l
blem
200
a fun
àtiqu
anys
dació
es d
 del
els
160
educ
setge
at
an

iva d
ys 
a la
d el p
e les
Guer
rime
Domi
ra de
r
nique
c
l Fra
astel
Tarr
160
s
ncès
l de
agon
anys
nou
a
a la
dels
125
ciuta
Gega
anys
t de
nts M
del C
oros
75 a
l
u
nys
b Gim
nàsti
de l’
65 a
c
Esco
nys
la El
d
Mira
el Cl
50 a
cle
ub C
nys
iclist
del C
a Ta
50 a
lub M
rrag
nys
ona
agine
del G
40 a
t
rup E
nys
s
c
è
de l’
nic A
40 a
Esba
tene
nys
rt Sa
a
de l’
nta T
25 a
Esco
ecla
nys
la de
del B
Sant
25 a
all d
Salv
nys
e Se
ador
d
r
e
rallo
25 a
T
a
r
n
rago
nys
g
a
na R
dels
àdio
25 a
nano
nys
s del
d
e
Club
l Clu
20 a
b de
Gimn
nys
àstic
Rugb
de la
y Ta
Cuca
rrag
fera
ona

Tarragonines, tarragonins, tecleres i teclers de tota la ciutat:
guarniu finestres i balcons amb senyeres i domassos!
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ACTES PREVIS
Divendres 9 de
setembre

Diumenge 11 de
setembre

18 h, seu social del Club Billar
Tarragona, Estació d’Autobusos,
pl. Imperial Tàrraco, s/n.
Campionat provincial de billar
a tres bandes Santa Tecla
2011.
Organitza: Club Billar Tarragona

10 h, seu social del Club Billar
Tarragona, Estació d’Autobusos,
pl. Imperial Tàrraco, s/n.
Campionat provincial de billar
a tres bandes Santa Tecla
2011.
Organitza: Club Billar Tarragona

Dissabte 10 de
setembre

Dilluns 12 de
setembre

10 h, seu social del Club Billar
Tarragona, Estació d’Autobusos,
pl. Imperial Tàrraco, s/n.
Campionat provincial de billar
a tres bandes Santa Tecla
2011.
Organitza: Club Billar Tarragona

Per anar escalfant motors els
dies previs de Santa Tecla, res
millor que l’activitat que en els
últims anys ens ha acompanyat
tots els matins i ha ajudat els
nens i nenes a conèixer les
interioritats d’alguna de les
entitats del Seguici: la Santa
Tecla a les escoles. I, com
que els petits teclers creixen,
enguany també tindrem Santa
Tecla als instituts (per als
alumnes més astuts). Es faran
presentacions de Paraula de
Tecla. Vocabulari de les festes de

17 h, estand de Festes, Rambla
Nova. Presentació de la
careta de la Festa Major, a
toc d’Amparito de Los Llorus
del Negritu. Enguany, l’Àliga de
la ciutat.
Organitza: Zonagralla

7
Santa Tecla, que es va publicar
per les festes del 2010. Aniran a
càrrec dels autors, però no seran
presentacions convencionals de
gent parlant darrere una taula: a
més de curiositats sobre el llibre
i les paraules tecleres, inclouran
un taller de versots, amb premi
per als teclers més enginyosos.
Per començar, les presentacions
tindran lloc entre el 12 i el
19 de setembre als instituts
Martí i Franquès, Pons d’Icart i
Tarragona. I si va bé, l’any vinent,
el xou s’estendrà a més instituts!
9 h, Escola de Sant Salvador.
Santa Tecla a les escoles.
Xiquets de Tarragona, els castells
a les escoles.
9 h, Escola Riuclar. Santa Tecla
a les escoles. Castellers de
Sant Pere i Sant Pau, els castells
a les escoles.
11 h, estand de Festes, Rambla
Nova. La ràdio de les festes.
Tarragona Ràdio, que enguany
celebra el 25è aniversari, enceta
la programació especial que
emetrà cada dia a aquesta hora
amb tots els protagonistes de la
Festa Major. Vine a veure la ràdio
de la ciutat en directe.

19 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Presentació del
projecte musical Mans Petites,
una proposta pionera al nostre
país en què els alumnes, a partir
dels sis anys, podran aprendre
a tocar els instruments de
música tradicional com el sac
de gemecs, la tarota, la gralla,
la tenora, el tible, el flabiol, el
timbal i l’acordió diatònic de
dimensions reduïdes, adaptats a
les seves mans petites.
Organitza: Aula d’Instruments
Tradicionals de l’Escola
Municipal de Música de
Tarragona
19 h, Institut Municipal
d’Educació de Tarragona, av.
Ramón y Cajal, 70. Inauguració
de l’exposició “Club
Ciclista Tarragona, 65 anys
d’història”. Un recorregut per
la brillant història del ciclisme
tarragoní. Oberta fins al 20 de
setembre.
Organitza: Club Ciclista Tarragona
Col·labora: Institut Municipal
d’Educació de Tarragona
20 h, Agrupació Fotogràfica
de Tarragona, Governador
González, 7, entresòl.
Inauguració de l’exposició
“Santa Tecla Digital 2010”.
Organitza: Agrupació fotogràfica
de Tarragona
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9-15

setembre

Dimecres 14 de
setembre

9 h, Escola La Floresta. Santa
Tecla a les escoles. Xiquets
de Tarragona, els castells a les
escoles.

9 h, Col·legi LestonnacL’Ensenyança. Santa Tecla a les
escoles. Xiquets de Tarragona,
els castells a les escoles.

9 h, Escola Joan XXIII. Santa
Tecla a les escoles. Colla Jove
Xiquets de Tarragona, els castells
a les escoles.

9 h, Col·legi Sant Domènec.
Santa Tecla a les escoles.
Colla Jove Xiquets de Tarragona,
els castells a les escoles.

9 h, Escola Serrallo. Santa
Tecla a les escoles. La Víbria
Petita a les escoles.

9 h, Escola Arrabassada. Santa
Tecla a les escoles. La Víbria
Petita a les escoles.

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

9 h, Col·legi La Salle Tarragona.
Santa Tecla a les escoles. El
Lleó a les escoles.

20.30 h, Museum Cafè, c. Sant
Llorenç, 5. Inauguració de
l’exposició de fotografies de
Gerard Boyer “M.A.R.”.
Organitza: Museum Cafè

9 h, Escola Bonavista. Santa
Tecla a les escoles. Colla
Xiquets del Serrallo, els castells a
les escoles.
9 h, Escola Sant Pere i Sant Pau.
Santa Tecla a les escoles.
L’Aligueta a les escoles.
9 h, Col·legi Sagrat Cor de
Jesús. Santa Tecla a les
escoles. La Cucafera Petita a
les escoles.

11 h, CEE Estela. Santa Tecla
a les escoles. L’Aligueta a les
escoles.
15 h, Col·legi Sant Pau Apòstol.
Santa Tecla a les escoles. El
Ball de Gitanes a les escoles.
19 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La Caixa,
Cristòfor Colom, 2. Conferència
inaugural de l’exposició “La
Febre d’Or” a càrrec del seu
comissari, Miquel-Àngel Codes.
Organitza: CaixaForum
Tarragona
19.30 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Presentació del
llibre Cobla de Ministrers de la
Ciutat de Tarragona. Músiques
de protocol i tocs solemnes.

Edició a cura de Roser Olivé.
Primer llibre de la col·lecció Toca
Peron!
Organitza Zonagralla gestió
cultural.

Dijous 15 de
setembre
9 h, Escola Joan Roig. Santa
Tecla a les escoles. Xiquets
de Tarragona, els castells a les
escoles.
9 h, Escola Saavedra. Santa
Tecla a les escoles. El Lleó a
les escoles.
9 h, Escola Mare de Déu
dels Àngels. Santa Tecla a
les escoles. Colla Xiquets
del Serrallo, els castells a les
escoles.
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9 h, Escola Mare de Déu del
Carme. Santa Tecla a les
escoles. L’Aligueta a les
escoles.
9 h, Escola Gual Villalbí. Santa
Tecla a les escoles. El flabiol a
les escoles.
9 h, Escola Marcel·lí Domingo.
Santa Tecla a les escoles. La
Víbria Petita a les escoles.
9 h, Escola Ponent. Santa
Tecla a les escoles. Colla Jove
Xiquets de Tarragona, els castells
a les escoles.
9 h, Col·legi Mare Nostrum.
Santa Tecla a les escoles. El
Drac Petit a les escoles.

15 h, Col·legi La Salle Torreforta.
Santa Tecla a les escoles. La
Cucafera Petita a les escoles.
15 h, Col·legi Mare de Déu
del Carme. Santa Tecla a les
escoles. El Ball de Gitanes a les
escoles.
18.30 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Jornada inaugural
del III Torneig Santa Tecla de
Bàsquet Femení. NEMSERTGN Bàsquet - CB Castelló
(categoria cadet).
Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet
20 h, Art/Espai Rosselló,
baixada Pescateria, 27,

9.15 h, Llar d’Infants Cèsar
August. Santa Tecla a les llars
d’infants. El Nano Capità a les
escoles.
10 h, Llar d’Infants Miracle.
Santa Tecla a les llars
d’infants. El Nano Capità a les
escoles.
11 h, Llar d’Infants Arrabassada.
Santa Tecla a les llars
d’infants. El Nano Capità a les
escoles.
11 h, CEE Sant Rafael. Santa
Tecla a les escoles. La Víbria
Petita a les escoles.
Metropolis

baixos. Inauguració de
l’exposició “Metropolis”, de
José Luis Rosado. El grup
d’art i música Nadine realitzarà
l’acció teatral Al Yoshiwana,
Maohu, al voltant de l’escena
mai filmada de Metropolis de
Fritz Lang, amb guió de Thea
Von Harbou.
Organitza: Art/Espai Rosselló
20 h, Estació d’Autobusos,
pl. Imperial Tàrraco,
s/n. Inauguració de la
instal·lació artística “(in)
confort-misme”, de Violeta
Bru, Agustina Bonessi i
Lázaro Ginartes. Projecte
Estació Creactiva.
Organitzen: Col·lectiu Künstainer
i Empresa Municipal de
Transports
20.15 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Jornada inaugural
del III Torneig Santa Tecla de
bàsquet femení. NEMSERTGN Bàsquet - CB Castelló
(categoria júnior).
Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet

20.30 h, Museum Cafè, c. Sant
Llorenç, 5. Cafè Filosòfic.
Organitza: Museum Cafè
21 h, Cafè Teatre Metropol,
Rambla Nova, 46. Inauguració
de l’exposició “En 75
segons”, d’Aitor Pombo i
Agustí Arévalo. Instantànies
Polaroid de la 2a Mostra
Ta’Rumba de Tarragona. Fins
al 25 de setembre.
Organitza: Cafè Teatre Metropol
21 h, local social Colla Jove
Xiquets de Tarragona, Cós del
Bou, 23. Assaig especial obert
a la ciutat.
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona
22.30 h, Pub Highland, Rambla
Vella, 9. Concert amb Zapping
(versions rock-pop) i festa
remember 90s amb DJ
Spark.
Organitza: Pub Highland
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16 DIVENDRES
Ministers de la Ciutat de Tarragona

La Crida i la nit inaugural
7 h, Monnars, des de la pl. de
l’Església. Matinades. Grallers
Els Bordons.
9 h, Escola Pax. Santa Tecla
a les escoles. Xiquets de
Tarragona, els castells a les
escoles.
9 h, Col·legi Mare de Déu del
Miracle. Santa Tecla a les
escoles. El Lleó a les escoles.
9 h, Escola Mediterrani. Santa
Tecla a les escoles. L’Aligueta
a les escoles.

9.15 h, Llar d’Infants El Ninot.
Santa Tecla a les llars
d’infants. El Nano Capità a les
escoles.
10 h, Llar d’Infants La Taronja.
Santa Tecla a les llars
d’infants. El Nano Capità a les
escoles.
11 h, Llar d’Infants Sant
Salvador. Santa Tecla a les
llars d’infants. El Nano Capità a
les escoles.

9 h, Escola Tarragona. Santa
Tecla a les escoles. La
Cucafera Petita a les escoles.

11 h, Escola Olga Xirinacs.
Santa Tecla a les escoles.
Xiquets de Tarragona, els castells
a les escoles.

9 h, Escola Pau Delclòs. Santa
Tecla a les escoles. El flabiol a
les escoles.

11 h, CEE Solc. Santa Tecla a
les escoles. La Cucafera Petita
a les escoles.

9 h, Col·legi Santa Teresa de
Jesús. Santa Tecla a les
escoles. El Drac Petit a les
escoles.

11.30 h, Llar d’Infants Sant Pere
i Sant Pau. Santa Tecla a les
llars d’infants. El Nano Capità a
les escoles.
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15 h, Col·legi Cèsar August.
Santa Tecla a les escoles.
L’Esbart Santa Tecla a les
escoles.

19 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Segona jornada
del III Torneig Santa Tecla de
Bàsquet Femení. CB Castelló Gordexola ST (categoria cadet).
Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet

17 h, Residència Mare de Déu
de la Mercè. Pregó de les
festes. Tot seguit, actuació de
l’Aula d’Instruments Tradicionals
de l’Escola de Música de
Tarragona.

19 h, pl. del Fòrum, davant
del Bar Tòful. Santa Tecla
gastronòmica. Mamadeta al
carrer. Tast popular.
Organitzen: Bar Tòful i
Chartreuse Diffusion

17 h, pl. Verdaguer. La
Rugbyfest. Amb motiu del
seu 25è aniversari, el Club de
Rugby Tarragona ha preparat un
gruix de propostes atractives.
Activitats familiars, música,
videoprojeccions, gastronomia…
Obert fins a la 1.30 h.
Organitza: Club de Rugby
Tarragona

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

15 h, Escola Campclar. Santa
Tecla a les escoles. El Ball de
Serrallonga a les escoles.

17.30 h, Centre Esportiu Royal
Tàrraco, Sant Auguri, 5. Festa
aquàtica amb inflables i
activitats dirigides per a
grans.
Organitza: Centre Esportiu Royal
Tàrraco
18.30 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Inici de les visites
guiades a aquest espai.

Toc d’obertura per la Cobla de
Ministrers del Consell Municipal.
Aquest toc donarà pas a l’acte
protocol·lari de nomenament del
Perpetuador i els Teclers.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.
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Homenatge al Perpetuador,
Mariano Borrero, Gordito. Si
hi ha un casteller genuïnament
tarragoní, aquest és Mariano
Borrero, patriarca d’una de
les famílies amb més tradició
castellera a Tarragona. Tot i
que va començar a fer castells
amb sis anys amb la Colla Nova
dels Xiquets de Sant Magí i la
Muxerra dels Xiquets de Valls
el venia a buscar per fer les
grans construccions, la seva
colla castellera ha estat, és i
serà sempre els Xiquets de
Tarragona. Enxaneta, casteller
de tronc, pilaner, cap de
colla i en l’actualitat casteller
social, Gordito és una de les
personalitats de la festa més
respectades a Tarragona.
Alhora, també s’homenatja els
Teclers d’Honor: María José
Gómez Soler, Núria Ferrer
Piñol i Beatriu Tomás Farnós,
25 anys com a membres de
la Banda; Antònia Cantos
Franqueza, Francisca
Cantos Franqueza, Antonio
Caparrós Garcia, Jaume Ollé
Trilles, Fernando Rodríguez
Cordero i Ferran Ventura
Valiente, 25 anys ininterromputs
sortint amb el Drac; Alberto
Medina Rodríguez, Isidro
R. Porras Rogel, Gregori
Luengo Massoni, Antonio
Calvo Mora, Josep Fèlix
Ballesteros Casanova, Xavier
Salvadó Vives, Neus Pàmies
Musté, Xavier Sastre Conesa,
Maite Solé Clavero, Virginia
Dattoli Prieto, Rafael Pallero

Mariano Borrero “Gordito”

González i Juan Porras
Rogel, per la seva dilatada
dedicació als Nanos Vells;
Dolores Labrador Moreno i
Juan Carlos Ferré Sancho,
per la tasca desenvolupada al
Ball de Bastons de Tarragona;
Jordi Pous Badia, Anna
Maria Pascual Ferré, Pilar
Llorach Rius, María Begoña
Fernández Alonso i María
Carmen Fernández Alonso,
tots ells 25 anys ballant diferents
balls de festa major de l’Esbart
Santa Tecla.

S’obsequiarà els assistents
amb la postal número 22,
dedicada enguany als Gegants
Moros, amb motiu del seu 160è
aniversari.
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.
Finalment, el Perpetuador i
l’alcalde calen foc a la metxa
que des del balcó encendrà
els Onze Morters de Santa
Tecla i la primera Tronada de la
Pirotècnia Zaragozana, amb els
Visca Santa Tecla! que inunden
la plaça.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.

Patrocina: Asfaltos Españoles

Tot seguit, els Xiquets de
Tarragona enlairaran un quatre
de vuit en homenatge al
perpetuador, cap de colla el
1981, quan van descarregar
per primera vegada aquesta
construcció. Des de llavors n’han
completat més de 150.
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19.30 h, Museu d’Art Modern
de Tarragona, c. Santa Anna,
8. Inauguració de l’exposició
“Maties Palau Ferré i el seu
paradís”.
Organitza: Museu d’Art Modern
de Tarragona
19.45 h, Pati del Rei Jaume I,
pl. de la Font, 1. Inauguració
de l’exposició de pintura de
Valery Smilyaev.
Organitzen: Associació Hispano
Russa Fedor Dostoievsky i
Ajuntament de Tarragona.
Col·labora: ambaixada russa a
Espanya
20 h, Tronades pirotècniques
d’inici de les Festes de Santa
Tecla. Com a diàleg amb els
Onze Morters i amb la Tronada
de la Crida, la reconeguda
Pirotècnia Valenciana dispara

Santa Tecla als ulls

quatre tronades per comunicar
a tots els racons de la ciutat que
Santa Tecla sona novament.
20 h, Rambla de Bonavista.
Tronada.
20 h, pl. del Centre Cívic de
Torreforta. Tronada.
20 h, pl. de Cuba de Sant Pere i
Sant Pau. Tronada.
20 h, pl. de l’Església de Sant
Salvador. Tronada.
La Plaça Friki. La Friki
d’enguany ens presenta una
proposta basada en el circ,
el clown més tradicional i
l’humor. Murray Molloy (Irlanda),
Johnny Melville (Escòcia) i
les companyies Civi-Civiac
(Aragó) i Passabarret (TGN) ens
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Santa Tecla als ulls
mostraran els seus espectacles
des del divendres 16 fins al
diumenge 18.
20 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Plaça Friki. Cia. Passabarret.
20.30 h, local social dels Xiquets
de Tarragona, c. Santa Anna,
1. Inauguració de l’exposició
“Xiquets de Tarragona: 130
anys d’emocions”. Oberta els
dies d’assaig.
Organitza: Xiquets de Tarragona
Col·labora: Diputació 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, xabola dels Xiquets del
Serrallo, c. Nou de Santa Tecla, 9.
Assaig a la fresca.
20.30 h, Centre Esportiu
Royal Tàrraco, Sant Auguri, 5.
Exhibició de dansa del ventre.
Organitza: Centre Esportiu Royal
Tàrraco

20.45 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Segona jornada
del III Torneig Santa Tecla de
Bàsquet Femení. CB Clavijo CB Castelló (categoria júnior).
Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet
21 h, Palau de Congressos,
Sala Genius. Inauguració de
l’exposició del projecte fotogràfic
“Santa Tecla als ulls”, de
Laura Cammarata i Benedetto
Tarantino. L’any 2010 aquests
dos joves fotògrafs italians van
ser entre nosaltres per captar la
seva visió de Santa Tecla. Ara en
veurem el seu particular resultat.
Organitzen: Pep Escoda (www.
pepescoda.com), Ajuntament de
Tarragona i El Palau
21 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Plaça Friki. Civi-Civiac.
21 h, Sala Trono, c. Misser
Sitges, 10. El Jardí de les
Malícies, de Miquel Desclot.
Director: Joan M. Segura
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Bernada i Teatre al Detall.
Amb Xavi Idàñez i Txell Botey.
Aquesta nit us mostrarem
les paraules més íntimes i
oblidades d’alguns autors que
van fer de la poesia eròtica un
divertiment, una necessitat o una
provocació. Tindreu l’oportunitat
de mirar pel forat del pany
les seves intimitats, fantasies,
perversions…
Venda d’entrades: taquilla@
salatrono.com o trucant al 977
222 014. Preu: 12 €.
21.30 h, Restaurant La Platja,
c. Arrabassada, 2. 4t Sopar

de Santa Tecla a la fresca amb
l’actuació de Brutnature (poprock).
Organitza: Restaurant La Platja
21.55 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Plaça Friki. Murray
Molloy.
22 h, Tarraco Arena Plaça
(antiga plaça de toros). Sergio
Dalma en concert. Aquest
sabadellenc, autèntic referent
de la música melòdica, ve
a Tarragona a mostrar els
seus temes de referència i a
presentar el disc Via Dalma,
una interessant incursió en
les melodies més clàssiques
de la música italiana. Les
més emblemàtiques cançons
d’Umberto Tozzi, Riccardo
Cocciante o Toto Cotugno són
modelades per la veu i l’estil
de Sergio Dalma d’una manera
magistral. Un concert que va
directe al cor!
Obertura de portes a les 20.30 h.
Preu de l’entrada anticipada:
de 31 a 35 € + despeses de
ticketing.
Venda d’entrades: Teatre
Metropol, El Corte Inglés i les 24 h
a Servicaixa i Telentrada.
22 h, local social dels Xiquets
de Tarragona, c. Santa Anna, 1.
Assaig especial de preparació
per a la diada del primer
diumenge de Festes. En
acabar, refrescant beguda de les
Festes per a tothom.

Sergio Dalma

22 h, local social de la Colla
Jove Xiquets de Tarragona, c.
Cós del Bou, 23. Assaig previ a
la diada del primer diumenge
de Festes.
22.30 h, pl. de la Font.
Dansa tradicional catalana
amb l’Esbart Santa Tecla de
Tarragona, que ens presenta
Fragments de Festa, espectacle
pensat per celebrar els 40 anys
de trajectòria del Santa Tecla.
Organitza: Esbart Santa Tecla de
Tarragona
22.45 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Plaça Friki.
Johnny Melville.
23 h, jardins del Camp de
Mart. 8è Festival Art-e d’Arts

Visuals i Música Avançada.
2
 3 h, La Voz Rota (Live).
Electrònica/experimental/hiphop (Barcelona)
2
 4 h, Fetitxe 13. Hip-hop/
reggae (Reus-Tarragona)
1
 h, Urtica Sound. Reggae/
dance hall (Vilanova i la Geltrú)
3
 h, Dremen (Live). Hip-hop/
dance hall/drum and bass/dub
step (Madrid)
+ VJs
23 h, pg. de les Palmeres. Espai
Barraques.
2
 3 h, Llunàtics
0.30 h, Brams
2.55 h, Eina
3.15 h, Dj Kuru
Organitza: Col·lectiu Barraques
24 h, Via de l’Imperi, davant del
bar Tupaquito, fins a les 4 h. DJs.
Organitza: Tupaquito

Brams

19

16

20

24 h, Pub Highland, Rambla
Vella, 9. Música disco amb DJ
Denis.
Organitza: Pub Highland

16
2
2 DIJOUS

24 h, pl. del Rei. Revetlla
de colles amb El Belda i
el Conjunt Badabadoc,
autèntica referència de les
millors adaptacions de ballables
dels Països Catalans. Per
acabar la nit tindrem una de les
sensacions musicals dels darrers
temps, Los Llorus del Negritu,
formació que es veu amb cor
de versionar-ho gairebé tot i que
en presentaran Chonisubidón lo
ball més molón!!!. Poc més d’un
dia abans de la diada del primer
diumenge, set dies abans de la
diada de Santa Tecla, castellers,

El Belda i el Conjunt Badabadoc

aficionats i festers en general
necessiten carregar-se de bones
vibracions.
0.30 h, c. Cós del Bou. Revetlla
de colles amb l’Orquestra
Di-versiones. Després dels
esforçats assajos de divendres,
els castellers necessiten relaxarse i gaudir de la festa.
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Dissabte
La Marató de Sang, la Mostra de
Folklore Viu i el concert familiar
8.30 h, c. Rebolledo, davant
del Bar El Cortijo. Santa Tecla
gastronòmica. Esmorzar
d’espineta amb caragolins.
Organitza: Bar El Cortijo
10 h, estadi municipal de
Campclar. VIII Tetratló Infantil
Santa Tecla.
Organitza: Club Atletisme
Tarragona
10 h, al Teatre Metropol,
ininterrompudament fins a les
22 h. Santa Tecla Solidària, 7a
Marató de Donació de Sang:
“Amb una vegada no n’hi ha
prou, vine a donar sang”. Durant
tot el dia, activitats, actuacions,
servei de guarderia i obsequis
per a tots els donants (entrada
a Port Aventura i per a un partit
del Nàstic, entre d’altres). A més,
comptarem amb la participació
desinteressada de personalitats
de l’àmbit polític, cultural, artístic
i esportiu, que faran de la Marató
una veritable festa de solidaritat i
civisme. Com a novetat, enguany

pots reservar hora per fer la
teva donació. A partir del 12 de
setembre trobaràs més informació
al web del Banc de Sang:
www.donarsang.gencat.cat.
Més de 1.000… som-hi!!
Organitza: Banc de Sang i Teixits,
conjuntament amb l’Associació de
Donants de Sang del Tarragonès i
l’Ajuntament de Tarragona
10 h, Rambla Nova, tram Teatre
Metropol. 9a edició de les 12
Hores de Remergòmetre.
Organitza: Reial Club Nàutic de
Tarragona
10 h, pl. de la Font. Santa Tecla
gastronòmica. Xistorrada
popular. Preu: 1 €.
Col·labora: Carns Bertran
Organitza: Colla Castellera de
Sant Pere i Sant Pau
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10 h, des de la pl. del Fòrum.
Arrencada de la baixada
d’Amparitos Part Alta-Serrallo
amb la Xaranga La Farola de
l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo
10.20 h, pl. de la Font.
1a aturada de la baixada
d’Amparitos Part Alta-Serrallo
amb la Xaranga La Farola de
l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo
10.30 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Darrera jornada
del III Torneig Santa Tecla
de Bàsquet Femení. Roger’sVilassar de Dalt - CB Castelló
(categoria sènior).
Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet
10.40 h, Mercat Central,
pl. Corsini. 2a aturada de la
baixada d’Amparitos Part
Alta-Serrallo amb la Xaranga La
Farola de l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo
11 h, xabola dels Xiquets del
Serrallo, c. Nou de Santa Tecla,
9. 3a aturada de la baixada
d’Amparitos Part Alta-Serrallo
amb la Xaranga La Farola de
l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo

11 h, Jardins de la Reconciliació,
al costat de la Casa de la Festa.
Santa Tecla familiar. Balla els
balls. Enguany es compleix la
tercera edició d’aquesta activitat
que tant èxit va tenir en les dues
edicions anteriors. 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: tan sols has
d’acostar-te als jardins amb ganes
de fer festa. Amenitzat amb la
música del grup Metralla.
11 h, Rambla Nova, tram
entre el c. Adrià i el Balcó de
Mediterrani. Som una orquestra
i necessitem la vostra ajuda,
taller d’activitats relacionades
amb el món de la música i el
reciclatge. Adreçat a nens i
nenes de 3 a 12 anys.
Organitza: Associació
Socioeducativa Marimba
11 h, pl. de la Font. Santa Tecla
gastronòmica. 11a Baldanada
Popular.
Organitza: Penya Espanyolista
de Tarragona
11 h, platja Llarga. Primera
travessa de natació modalitat
Snorkel, trofeu Júlia Augusta
Ballesteros.
Organitza: Club de Vela Platja
Llarga

11.20 h, Confraria de
Pescadors, el Serrallo. Arribada
de la baixada d’Amparitos Part
Alta-Serrallo amb la Xaranga La
Farola de l’Ametlla de Mar.
Organitza: Xiquets del Serrallo

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

11.30 h, Rambla Nova, tram del
Balcó del Mediterrani. Exhibició
i classes dirigides obertes
d’aerodance.
Organitza: Orion Fitness Center
Club

12 h, Antiga Audiència, pl. del
Pallol, 3. Presentació de la Base
de Dades Castellera.
Organitzen: Colla Jove Xiquets
de Tarragona i Coordinadora de
Colles Castelleres

12 h, pels carrers principals de
Ferran, passacarrers festiu
amb la Xaranga La Capona.

12 h, Rambla Nova, estand de
Festes. Recepció de tots els
participants de la 21a edició del
programa Festa per a Tothom.
Organitza: Servei Municipal de
la Discapacitat (Conselleria de
Polítiques d’Igualtat)
Col·labora: Dow Chemical

12 h, Club Natació Tàrraco,
passeig Torroja, 86. Inici de la
XXV edició de les 24 Hores de
Natació.
Organitza: Club Natació Tàrraco
12 h, Reial Club Nàutic de
Tarragona, Port Esportiu, s/n.
Trofeu Santa Tecla / Bayer de
Vela 420.
Organitza: Reial Club Nàutic
Tarragona
Col·labora: Bayer
12 h, pl. de la Font. Concurs
de Baldufa Memorial Àngel
Vicient. Un clàssic a la festa
tarragonina.
Organitza: Club Maginet

12.30 h, envelat de la pl.
Verdaguer. Santa Tecla
gastronòmica. Concert vermut
amb Els Quatre Garrofers
Organitza: Xarxa Sanitària i
Social de Santa Tecla
12.30 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada.
12.30 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Darrera jornada
del III Torneig Santa Tecla de
Bàsquet Femení. NEMSER-
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Vermut
TGN Bàsquet - CB Burlada
(categoria sènior).
Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet
12.30 h, pl. de les Cols. Vermut
& Roll. Enguany el nostrat
vermut Yzaguirre ha provat una
nova fórmula: combinar-se amb
una bona dosi de rock&roll. Per
portar-ho a terme han buscat
la bona companyia dels RSK,
una formació genuïnament
tarragonina. Caldrà tastar el
resultat d’aquesta innovadora
mescla!
13 h, Confraria de Pescadors,
el Serrallo. El vermut dels
musclos, i ja en són dotze
edicions! Una de les millors
combinacions a l’hora del
vermut, amb l’acompanyament
musical de la Xaranga La Farola
de l’Ametlla de Mar.
Col·labora: Vermut Yzaguirre
Organitzen: Xiquets del Serrallo i
Colla de Diables Voramar

13 h, Rambla Nova, davant lel
monòlit commemoratiu del 125è
aniversari del Club Gimnàstic.
Santa Tecla gastronòmica. III
Truitada Gegant de Santa
Tecla. Pintxo de truita i vermut:
2,50 €.
Venda anticipada de tiquets a
l’estand de Festes del 12 al 16
de setembre, de 17 a 20 h.
Organitza: Federació de Penyes
del Club Gimnàstic de Tarragona
13 h, Complex Educatiu (Antiga
Universitat Laboral). Torneig de
Rugby i barbacoa.
Organitza: Club de Rugby
Tarragona.
14 h, Cós del Bou, pl. de
l’Esperidió i baixada Pescateria.
Santa Tecla gastronòmica. La
Colla Jove Xiquets de Tarragona
prepara la XIII Paella Popular
de les Festes. Tiquets: 7 € a
l’estand de Festes de la Rambla,
o a la mateixa colla fins al
divendres 16 de setembre.
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics
de la Colla Jove
14 h, platja Llarga. Regata de
Santa Tecla per a les classes de
catamarà i patí català.
Organitza: Club de Vela Platja
Llarga
15.30 h, Cós del Bou, pl. de
l’Esperidió i baixada Pescateria.
Cafè concert amb la xaranga
SUK1pà.

16.30 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Darrera jornada
del III Torneig Santa Tecla de
Bàsquet Femení. NEMSER
TGN Bàsquet - Gordexola ST
(categoria cadet) i TGN Bàsquet
- CB Clavijo (categoria sènior).
Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet
17 h, Antiga Audiència, pl.
del Pallol, 3. Gent Gran Activa
presenta les propostes teatrals
La Manta, del Grup de Teatre
Gent Gran Activa, Mi amigo
Jordi… un bocazas, del Grup
de Teatre de la Llar de Sant Pere
i Sant Pau, i El Cabaret, del
Grup de Teatre de la Part Alta,
amb la col·laboració musical del
grup La Gent del Barri.
Accés lliure limitat a la capacitat
de la sala.
Organitzen: Gent Gran Activa
i Institut Municipal de Serveis
Socials de Tarragona
17 h, pg. de les Palmeres. Espai
Barraques. Activitats familiars a
càrrec de l’Agrupament Escolta i
Guia Fent Camí.
Organitza: Col·lectiu Barraques
17 h, Casal de Gent Gran de
la Mercè. Concert de música
catalana amb el Cor Gregal.
17.30 h, estand de Festes,
Rambla Nova. Presentació de
l’Auca del Maginet.
Organitza: Club Maginet

18 h, pl. de la Font. El Concert
Familiar de Santa Tecla
amb Antònia Font. Liderats
per Joan Miquel Oliver, els
Antònia Font van ser el grup
de revetlla mallorquina de
referència a primers dels 2000.
Posteriorment han estat també
reivindicats com a clau de volta
dels indies, per acabar amb
l’etiqueta de ser un dels grups
amb més fidels i còmplices al
país. Vénen a Tarragona a ser
els protagonistes d’aquest ja
imprescindible concert familiar.
18 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La
Caixa, Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en català a
l’exposició “La febre d’or”.
Antònia Font
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18 h, pl. Verdaguer. Tallers
infantils amb els Diables
Voramar i la Víbria.
Organitza: Xarxa Sanitària i
Social Santa Tecla
Col·laboren: Colla de Diables
Voramar i Víbria de Tarragona
18 h, Des del Portal del Roser.
Arribada a l’antiga de la Colla
Vella dels Xiquets de Valls. A
finals del segle XIX les colles de
Valls arribaven a Tarragona per
enlairar les seves construccions
durant la Festa Major. Enguany la
Colla Vella dels Xiquets de Valls
ha volgut rememorar aquestes
vingudes i farà l’arribada a
l’antiga amb carros de cavalls
el dia previ a la diada del primer
diumenge de Festes.
Recorregut: Plaça Pallol,
Cavallers, Major, Plaça de les
Cols, Merceria, Pare Iglesias i Pla
de la Seu.
18.30 h, Pla de la Seu.
Enlairament de pilars de
salutació a la ciutat per part de
la Colla Vella del Xiquets de Valls.
18.30 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Darrera jornada
del III Torneig Santa Tecla de
Bàsquet Femení. Partit per
al tercer i quart lloc (categoria
sènior).
Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet

18.30 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada.
19 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La
Caixa, Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en castellà a
l’exposició “La febre d’or”.
19 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Presentació del llibre
La Mulassa de Tarragona: La
més juganera, d’Enric Jardí,
número 11 de la col·lecció Els
Titans.
Organitzen: Arola Editors i
Ajuntament de Tarragona
En finalitzar es repartirà la
Ratolinera de les Festes, núm.
12, dedicada al Ball de Bastons.
La imatge és de Montse Riera.
Una ratolinera per persona. La
ratolinera es distribuirà a partir
d’aquest dia a la Casa de la
Festa fins a exhaurir-ne les
existències.
19.15 h, Rambla Nova, Font
del Centenari. 29a Mostra de
Folklore Viu. Sons de Festa.
Cops, trets, esquelles, sorolls…
Enguany el nostre Ball de
Serrallonga ha volgut que el so
no musical sigui el protagonista
de la Mostra. Una original
manera de celebrar els seus 25
anys.
Concentració dels grups
participants:

El Tio de la Porra de Gandia,
País Valencià
El Ball d’en Serrallonga de
Vilafranca del Penedès,
Catalunya
Els Dimonis i Sant Antoni
d’Alcúdia, Mallorca
Aurrera Dantza Taldea de Leitza,
Navarra
Ball de Panderos del Vendrell,
Catalunya
Organitzen: Ball de Serrallonga i
Ajuntament de Tarragona
Patrocinen: Ajuntament de
Tarragona i Diputació de
Tarragona
19.30 h, Palau de Congressos,
sala August. Una Tecla
Simfònica. Concert que
culmina una setmana d’activitats
simfonicocorals dels alumnes del
Conservatori i Escola de Música

de la Diputació a Tarragona,
acompanyats del Cor Jove de
l’Asociación Cultural Reyes
Bartlet de Puerto de la Cruz
(Canàries). Hi intervindran la
Banda de Grau Professional, el
Cor de Grau Professional i Cor
Jove de l’ACRB i l’Orquestra de
Grau Professional.
Accés lliure limitat a la capacitat
de la sala.
Organitza: Conservatori i Escola
de Música de la Diputació de
Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de
Tarragona i El Palau
19.45 h, des de la Rambla Nova,
Font del Centenari. 29a Mostra
de Folklore Viu. Sons de
Festa. Itinerari: Rambla Nova, c.
Sant Agustí, c. Portalet, c. Major
i pl. de les Cols.

El Tio de la Porra
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Els Dimonis i Sant Antoni d’Alcúdia
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Organitzen: Ball de Serrallonga i
Ajuntament de Tarragona
La Plaça Friki. La Friki
d’enguany ens presenta una
proposta basada en el circ,
el clown més tradicional i
l’humor. Murray Molloy (Irlanda),
Johnny Melville (Escòcia) i
les companyies Civi-Civiac
(Aragó) i Passabarret (TGN) ens
mostraran els seus espectacles
des del divendres 16 fins al
diumenge 18.
20 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Plaça Friki. Civi-Civiac.
20.30 h, Poliesportiu Col·legi
Sagrat Cor. Darrera jornada
del III Torneig Santa Tecla de
Bàsquet Femení. Final de la
categoria sènior.

Col·laboren: Patronat Municipal
d’Esports i Federació Catalana
de Basquetbol
Organitza: TGN Bàsquet
20.45 h, aproximadament,
pl. de les Cols. 29a Mostra
de Folklore Viu. Sons de
Festa. Lluïment dels grups
participants per posar punt final
a la mostra.
Organitzen: Ball de Serrallonga i
Ajuntament de Tarragona
20.55 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Plaça Friki. Johnny
Melville.
21 h, església de les Carmelites
Descalces, c. del Carme, 2.
Concert de Cant Coral de
Santa Tecla amb la participació
del Cor L’Àncora, el tenor Carles
Ivan Borràs i el Prades Cor.

Organitza: Societat Coral
L’Àncora de Tarragona
21 h, Sala Trono, c. Misser
Sitges, 10. El Jardí de les
Malícies, de Miquel Desclot.
Director: Joan M. Segura
Bernada i Teatre al Detall.
Amb Xavi Idàñez i Txell Botey.
Aquesta nit us mostrarem
les paraules més íntimes i
oblidades d’alguns autors que
van fer de la poesia eròtica un
divertiment, una necessitat o una
provocació. Tindreu l’oportunitat
de mirar pel forat del pany
les seves intimitats, fantasies,
perversions…
Venda d’entrades: taquilla@
salatrono.com o trucant al 977
222 014. Preu: 12 €.
21 h, pl. de la Font. Concert
amb Teràpia de Shock.
Després de dos anys de l’edició
del seu disc de presentació,
Escapa’t amb mi, els Teràpia de
Shock presenten el nou treball,

Tota la nit, que els consolida
com una de les promeses més
fermes del panorama pop-rock
català, amb el seu power-pop a
cavall de la sensibilitat i l’energia
descarada. L’experiència del seu
disc anterior els ha possibilitat
tenir un nombrós grup de
seguidors, principalment entre
els adolescents, i una presència
molt important a les xarxes
socials i en els canals d’Internet.
21.50 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Plaça Friki. Cia.
Passabarret.
22.30 h, pl. del Rei. Concert
amb Arthur Caravan i Inspira.
Els alcoians Arthur Caravan han
anat col·leccionant una bona pila
de bones crítiques i cada vegada
més adeptes. Jordi Lanuza és el
cantautor que s’amaga darrere
el nom d’Inspira. Amb dos
discos al mercat, han estat una
de les agradables sorpreses del
panorama musical independent.
Teràpia de Shock
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El seu treball Escapistes és una
de les petites joies musicals dels
darrers temps a casa nostra.
22.50 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Plaça Friki. Murray
Molloy.
23 h, jardins del Camp de Mart.
8è Festival Art-e d’Arts Visuals
i Música Avançada.
23 h, Toner. Electrònica / IDM
(Tarragona)
24 h, Rocksteady Beatz.
Electrònica / hip-hop /
drum and bass / funk
(València)

Arthur Caravan

1.30 h, R
 etako (Live). Break
beat / drum and bass
(Barcelona)
3 h, E
 l Bola. Break beat / drum
and bass (Tarragona)
4.30 h, Bon gra (Live). Jungle
/ dubstep / drum and
bass (Holanda)
+ VJs
23.30 h, pg. de les Palmeres.
Espai Barraques.
23.30 h, Roe Green & Txipi
Aité Band
0.45 h, Xeic!
2 h, Extracto de Lúpulo
3.15 h, Game Over
Selectors
Organitza:
Col·lectiu
Barraques
24 h, pl. de la Font.
OBK en concert.
Després de vint
anys de trajectòria
i dotze discos
publicats, els OBK
destil·len maduresa

Inspira
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OBK
i consolidació. Representants
del pop més elèctric i techno,
han venut més de dos milions de
còpies dels seus discos. Moltes
cantarelles que ens han quedat
a la memòria des dels anys
noranta són obra seva.
24 h, Recinte Firal. Santa Tecla
Dance 2011. Retorn al passat des
de la millor música house actual
fins al remember dels anys 90 amb
els DJs Tango i Ramsés López i el
warm up de Deejay Verni.
Entrada gratuïta amb consumició
mínima obligatòria. L’edat
mínima per accedir al recinte
serà de 16 anys. Accés obert a
partir de les 23 h.
Organitza: Interpop
Patrocina: Estrella Damm i
Schweppes
24 h, Pub Highland, Rambla
Vella, 9. Festa Heineken i
animació amb DJ Denis.
Organitza: Pub Highland
24 h, Sala El Cau, c. Trinquet
Vell, 2. DJs The Monguers
(pop).
Organitza: El Cau

24 h, Via de l’Imperi, davant
del bar Tupaquito, fins a les 4
h. DJs.
Organitza: Tupaquito
0.30 h, pl. dels Sedassos.
Músiques de canya. Ball de
Gralles. La primera aparició
pública dels grallers més
nostrats. La màgia de la plaça
dels Sedassos es manifesta en
moments com aquest. Un punt
de trobada ineludible per als
amants de la bona música de
ball, servida amb gralla i timbal.
Organitzen: grups de grallers
locals

17
Xeic!
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18 Diumenge
La Diada Castellera
7 h, el Serrallo i Torres Jordi,
des del davant de l’església de
Sant Pere. Matinades. Grallers
Xiquets del Serrallo.
7 h, Francesc Bastos i Pere
Martell, des del local de
l’Associació de Veïns Verge del
Carme. Matinades. Grallers
Sonat.
7.30 h, Santa Tecla
gastronòmica. Esmorzars
de forquilla i ganivet. Les
feines feixugues necessiten un
bon àpat al començar el dia, i
sobretot per a aquells que avui
tenen la intenció de bastir grans
castells. A les 7.30 h, Bar L’Avi
Tòful, c. Ernest Vilches, 4, i Bar
Tòful, c. Arc de Sant Bernat,
4. A les 8 h, Bar La Queveda,
pl. del Fòrum, 6. Una iniciativa
conjunta que presenten la Colla
Jove Xiquets de Tarragona, la
Colla Xiquets de Tarragona i
l’Ajuntament de Tarragona.

8 h, Port de Tarragona, dic de
Llevant. 29è Concurs Ciutat de
Tarragona de Pescadors de
Canya.
Organitza: Societat Esportiva
de Pescadors de Canya de
Tarragona
9.30 h, pg. de les Palmeres
/ Rambla Vella. Esport
i festa. L’Associació de
Diabètics de les Comarques
de Tarragona organitzen una
caminada popular. Places
limitades.
Informació i inscripcions:
tel. 616 392 067, a/e
diabeticostarragona@gmail.com.
Organitza: ADCT
10 h, seu social del Club Billar
Tarragona, Estació d’Autobusos,
pl. Imperial Tàrraco, s/n.
Campionat provincial de billar
a tres bandes Santa Tecla
2011.
Organitza: Club Billar Tarragona

10 h, Col·legi La Salle Tarragona.
9a Trobada Santa Tecla
Unibàsquet Tarragona 2011.
Organitza: AB La Salle Tarragona
Col·labora: Col·legi La Salle
Tarragona

un gruix d’atractives propostes.
Activitats familiars, música
videoprojeccions, gastronomia…
Obert fins a les 20 h.
Organitza: Club de Rugby
Tarragona

10 h, pl. de la Mitja lluna.
Trobada de col·leccionistes de
plaques de cava de Catalunya.
Organitzen: www.xapes.net i
Ateneu de Tarragona

11 h, Residència Mare de
Déu de la Mercè. Actuació
de l’Asociación Cultural y
Folklórica Andaluza.

10 h, Refugi 2 del Moll de Costa.
11a Trobada de Puntaires.
Organitza: Unió de Jubilats del
Port de Tarragona
10 h, des de l’av. Torres Jordi,
davant de la Piscina Municipal
de la Part Baixa i Serrallo. XXXII
Peonada Popular de Santa
Tecla. Longitud total del circuit:
6.300 metres.
Inscripcions a l’estand de Festes
de la Rambla Nova a partir de l’11
de setembre, i a les instal·lacions
esportives municipals de Campclar,
Part Baixa i Serrallo, Sant Pere i
Sant Pau i Sant Salvador, de l’11 al
17 de setembre.
Organitza: Patronat Municipal
d’Esports
Col·laboren: BASF, Port de
Tarragona, AV de Protecció
Civil, Xarxa Sanitària i Social de
Santa Tecla, Cobega i Automàtic
Tàrraco
11 h, pl. Verdaguer. La
Rugbyfest. Amb motiu del
seu 25è aniversari, el Club de
Rugby Tarragona ha preparat

11 h, pl. de les Cols i porxos del
c. Merceria, i fins a les 14 h. 25
versions de l’espineta amb
caragolins. L’Associació de
Restaurants de la Part Alta ens
convida a redescobrir, en forma de
tapa, aquest plat tan tradicional.
Preu: tapa, 2 €; canya de
cervesa, vermut o aigua, 1 €.
Organitza: Associació de
Restaurants de la Part Alta
11 h, pl. de la Font. Els castells
del diumenge de Festes. Toc
d’entrada a una de les places
castelleres més emblemàtiques i
històriques del país: colles Xiquets
de Tarragona, Jove Xiquets de
Tarragona, Vella dels Xiquets
de Valls, Joves Xiquets de Valls
i Castellers de Vilafranca del
Penedès que prèviament s’hauran
concentrat a la plaça del Rei.
12 h, Reial Club Nàutic de
Tarragona, Port Esportiu, s/n.
Trofeu Santa Tecla / Bayer de
Vela 420.
Organitza: Reial Club Nàutic
Tarragona
Col·labora: Bayer
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Els castells del primer
diumenge de festes.
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12 h, pl. de la Font. Castells,
torres i pilars: Colla Xiquets
de Tarragona, Colla Jove
Xiquets de Tarragona, Colla
Vella dels Xiquets de Valls,
Joves Xiquets de Valls i
Castellers de Vilafranca del
Penedès. 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 de
major a menor segons el nivell
de cada espadat.
Per acabar, toc de vermut amb
els grallers i timbalers, mentre a
la rotonda del Palau Municipal
els enxanetes, els caps de colla
i els presidents són saludats per
l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix
Ballesteros.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio i en diferit per
TAC12.

12 h, Rambla Nova, tram
Unió/Adrià. Gimcana
Vespista. Aquestes populars
motos ja formen part del
nostre ideari col·lectiu. Avui
en podeu veure una mostra
excel·lent.
Organitza: Vespa Club
Tarragona

12 h, platja Llarga. Regata de
Santa Tecla per a les classes de
catamarà: patí a vela i patí a vela
júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja
Llarga
12.30 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada.
14 h, pla de la Seu, i fins a
les 16.30 h. Arrossos de
diumenge. L’Associació de
Restaurants de la Part Alta
s’atreveix, per segon any, a oferir
una proposta gastronòmica
diferent.
Preu per ració: 5 €.
Organitza: Associació de
Restaurants de la Part Alta
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La Baixadeta
14 h, platja Llarga. Regata de
Santa Tecla per a les classes de
catamarà i patí català.
Organitza: Club de Vela Platja
Llarga
17 h, pg. de les Palmeres. Espai
Barraques. Mostra d’activitats a
càrrec de Kal Pobre.
Organitza: Col·lectiu Barraques

La Baixadeta

17 h, Residència Mare de Déu
de la Mercè. Ball de saló amb el
Grup de Perafort.
18 h, des del pla de la Seu. La
Baixadeta de l’Aligueta, la
Mulasseta i el Lleonet. L’any
passat, els joves portadors de
les nostres bèsties més menudes
van demostrar que s’adapten a

qualsevol circumstància festiva.
La Baixadeta es consolida com
un acte més de la seqüència
ritual tarragonina. Avui els més
petits podran portar l’Aligueta, la
Mulasseta i el Lleonet sense serne els portadors oficials.
Demanem la col·laboració
dels pares i mares perquè els
protagonistes reals d’aquest dia
siguin els nens i les nenes: ben

el clown més tradicional i
l’humor. Murray Molloy (Irlanda),
Johnny Melville (Escòcia) i
les companyies Civi-Civiac
(Aragó) i Passabarret (TGN) ens
mostraran els seus espectacles
des del divendres 16 fins al
diumenge 18.
18 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Plaça Friki. Civi-Civiac.

Civi-Civiac

bé que ells, la nit del 21, ens
deixen sols!
Recorregut: pla de la Seu,
escales de la Catedral, pl. de
les Cols, c. Major, baixada
Misericòrdia i pl. de la Font.
Col·laboren: Àliga, Mulassa i Lleó
18 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La
Caixa, Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en català a
l’exposició “La febre d’or”.
La Plaça Friki. La Friki
d’enguany ens presenta una
proposta basada en el circ,

18 h, Serrallo, c. Trafalgar.
Concurs Nacional de Colles
Sardanistes, vàlid per al
Campionat de Catalunya en la
categoria de Bàsic A, territorial i
colles lliures.
Organitza: Casal Tarragoní
Patrocina: Ajuntament de
Tarragona
Col·labora: Autoritat Portuària
18.30 h, Rambla Nova, tram
entre els carrers Unió i Adrià.
Exhibició de hip-hop i dansa.
Col·labora: Associació de Veïns
Tàrraco
Organitza: CrazyDancers
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Murray
Molloy

al Detall. Amb Xavi Idàñez
i Txell Botey. Aquesta nit
us mostrarem les paraules
més íntimes i oblidades
d’alguns autors que van
fer de la poesia eròtica un
divertiment, una necessitat
o una provocació. Tindreu
l’oportunitat de mirar pel forat
del pany les seves intimitats,
fantasies, perversions…
Venda d’entrades: taquilla@
salatrono.com o trucant al 977
222 014. Preu: 12 €.
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18.55 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Plaça Friki. Murray
Molloy.
19 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La
Caixa, Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en castellà a
l’exposició “La febre d’or”.
19 h, Sala Trono, c. Misser
Sitges, 10. El Jardí de
les Malícies, de Miquel
Desclot. Director: Joan M.
Segura Bernada i Teatre
El Jardí de les Malícies

19 h, Antiga Audiència, pl. del
Pallol, 3. Cinema. Amb motiu
del 25è aniversari del Ball de
Serrallonga. Projecció de les
pel·lícules:
Don Juan de Serrallonga,
de Ricardo Gascón (1948).
Adaptació d’un text de Víctor
Balaguer basat en la llegenda
de Joan de Serrallonga,
bandoler català del segle XVII.
Protagonitzada per Amedeo
Nazzari, María Asquerino, José
Nieto i Félix de Pomés, i amb
guió del prestigiós Manuel
Tamayo.
Don Juan de Serrallonga
o los bandidos de las
Guillerías, de Baños-Mari.
Fragment de 5’20’’ (1910).
L’original d’aquesta pel·lícula
és propietat del Museu de
la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, el qual ha cedit
aquesta còpia per ser exhibida
amb motiu d’aquest 25è
aniversari del Ball de Serrallonga
de Tarragona.

Accés lliure limitat a la capacitat
de la sala.
Organitza: Ball de Serrallonga de
Tarragona
Col·laboren: Filmoteca de la
Generalitat de Catalunya, Fira
Mediterrània de Manresa, Museu
de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, Video Mercury Films,
S.A.
19.30 h, Casa Canals, c.
Granada, 11. Presentació
del treball El Ball de Turcs
i Cavallets a les escoles,
guia didàctica núm. 8 de la
col·lecció Santa Tecla a les
Escoles, de Marta Badia i
Gerard Elies.
Coorganitzen: Cossetània
Edicions, Esbart Santa Tecla i
Ajuntament de Tarragona
Patrocina: Repsol
19.45 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Plaça Friki. Cia.
Passabarret.
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Johnny
Melville

20.45 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Plaça Friki. Johnny
Melville.
21.30 h, església de LestonnacL’Ensenyança. Concert de cant
coral amb el Cor de Cambra
InCrescendo.
Organitza: Cor de Cambra
InCrescendo
21.30 h, Teatre Auditori Camp
de Mart. Carlos Latre presenta
Yes, we Spain. Personatges
d’avui i de sempre, noves
caricatures de l’humorista,
del món del cor, la política, la
societat, la cultura i l’esport.
Una desfilada de personatges,
veus i registres que sorprendran

Carlos Latre
Cia. Passabarret
20 h, Sala El Cau, c. Trinquet
Vell, 2. Concerts de hip-hop.
Fetitxe 1, Bayno, Micro Libre.
Preu: 3 €.
Organitza: El Cau
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Folkincats
l’espectador durant
75 minuts de diversió.
Un guió ple de
desimboltura, agilitat
i sorpreses. A Yes,
we Spain, Latre posa
música i ball als
esdeveniments més
divertits. Números
musicals amb lletres i
cançons conegudes
i reconegudes per
tot el públic, que
faran les delícies dels
espectadors.
Direcció: Joan Lluís Bozzo.
Preu: a partir de 20 €.
Venda d’entrades: Teatre
Metropol i les 24 h a Servicaixa.
22.30 h, pl. del Rei. Balkansko
Eho i Folkincats en concert.
La música més tradicional
de la península dels Balcans
interpretada per aquesta
formació, instal·lada a Tarragona,
amb músics de diverses
procedències sota la direcció
d’Ivan Stoichev.
Folkincats és un projecte
musical nascut amb l’objectiu
d’aconseguir un espai de
creació i interpretació propi
que, partint del repertori de la
música tradicional i popular,
incorpori qualsevol recurs dels
diferents estils musicals que
hi han conviscut al llarg de

la història. Els responsables
d’aquesta proposta són quatre
joves músics catalans que
provenen d’àmbits tan diversos
com els de la música clàssica
i contemporània, el flamenc, el
folk o el jazz.
22.30 h, pg. de les Palmeres.
Espai Barraques.
2
 2.30 h, Dues Bales Perdudes
2
 3.30 h, Los Ausentes
0
 .45 h, El Son de la Chama
2 h, DJs
Organitza: Col·lectiu Barraques
24 h, Via de l’Imperi, davant del
bar Tupaquito, fins a les 4 h. DJ
música llatina.
Organitza: Tupaquito
24 h, Sala El Cau, c. Trinquet
Vell, 2. DJ Bola (electrònica).
Organitza: El Cau
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Santa Tecla petita

Dilluns

La Santa Tecla Petita
CaixaForum Tarragona. Obra
Social - Fundació La Caixa,
Cristòfor Colom, 2. Setmana
per la Pau. Del 19 al 28 de
setembre. Al llarg de tota la
setmana, recollida i mostra de
“Clams per la pau”, a càrrec dels
voluntaris de La Caixa.
15.30 h, Escola Pau Delclòs, c.
Méndez Núñez, 14. Pregó de la
Santa Tecla Petita. Els alumnes
faran el seu particular anunci
festiu a la ciutat.
Organitza: Escola Pau Delclòs
Col·labora: UMPA Pau Delclòs
17 h, claustre del Seminari,
c. Sant Pau, 4. Inauguració
de l’exposició “Iconografia
i goigs de Santa Tecla”, en
el marc de les activitats del
congrés “Tecla, deixebla de Pau,
santa d’Orient i d’Occident”.
Organitza: Institut Superior de
Ciències Religioses Sant Fructuós
18 h, Rambla Nova, tram del
Balcó, davant de la Geladeria
Farggi. El gelat de les Festes.
El sorbet de mandarina, el
caramel i la xocolata negra es
barregen amb la nostra beguda

identitària i festera: el Chartreuse,
verd i groc.
Degustació popular del gelat.
Els tiquets es reparteixen amb
l’edició del diari Més Tarragona.
Un tiquet per persona.
Distribució fins a exhaurir-ne les
existències.
Organitza: Farggi
Col·laboren: Chartreuse Diffusion,
Més Tarragona i Onda Cero

18 h, Seminari, c. Sant Pau, 4.
Conferència “Els goigs i Santa
Tecla” a càrrec de Mn. Joan
Roig i Montserrat, en el marc
del cicle de conferències del
congrés “Tecla, deixebla de Pau,
santa d’Orient i d’Occident”.
Organitza: Institut Superior
de Ciències Religioses Sant
Fructuós
18 h, pl. del Fòrum, davant
Fruites i Verdures Mar.
Representació del Ball de
Serrallonga Petit.

19

42

19

18.15 h, Rambla Nova,
vora l’estand de Festes.
Representació dels
parlaments del Ball de
Pastorets Petit.
18.30 h, pl. de la Mitja Lluna.
Primer ball amb parlaments del
Ball de Gitanes Petit.
19 h, Sala d’Àmbit Cultural
d’El Corte Inglés, rambla del
President Lluís Companys, 7.
Inauguració de l’exposició
“Grup Escènic Atenea, 50
anys”.
Organitza: Grup Escènic Atenea
Col·labora: El Corte Inglés
La Santa Tecla Petita

Vibrieta, Ball de Serrallonga Petit,
Aligueta, Mulasseta, Cucafereta,
Lleonet, Negritos Petits, Ball de
Bastons Petit, Ball de Pastorets
Petit, Ball del Patatuf Petitet,
Ball de Cercolets Petit, Ball de
Bastons Petit de l’Esbart Santa
Tecla, Ball de Gitanetes, Colla
Petita dels Xiquets de Tarragona
i la Banda Petita de la Unió
Musical de Tarragona.
Itinerari: pl. de la Font, baixada
Misericòrdia, c. Major, pl. de les
Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum,
c. Santa Anna, pl. del Rei, Pilat,
baixada Pescateria, c. Cós del
Bou i pl. de la Font.
Recordem als pares i familiars
la necessitat que els elements
festius actuïn autònomament
a fi de facilitar la visió i el gaudi
d’aquest acte.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.

20 h, pl. de la Font. Tanda de
lluïment de la Santa Tecla
Petita.
19 h, des de la pl. de la Font.
Cercavila de la Santa Tecla
Petita.
El Seguici Petit enceta les
aparicions dels elements més
representatius de la nostra festa.
Reproduint l’estètica i la manera
de fer del Seguici gran, ompliran
places i carrers de músiques,
balls i espurnes. Petits de mida
però grans de cor!
Hi participen: Ball de Diables
Petit, Drac Petit, Bou Petit,

En acabar:
• pl. de la Font, darrer ball amb
parlaments: Ball de Gitanetes
• pl. de les Cols, escapada del
Ball de Serrallonga Petit
• pl. del Fòrum, escapada del
Ball de Sant Miquel i Diables
Petit
• Rambla Nova, davant l’estand
de Festes, escapada del Ball
de Pastorets Petit.

21 h, Teatre
Metropol,
Rambla
Nova, 46.
Concert
Sonagralla,
la gralla en
concert.
Una vintena
de músics
provinents
de diversos
punts
del país
interpreten obres de
compositors contemporanis
(Conrad Setó, Toni Xuclà,
Ivan Joanals, Xavier Guitó…)
i del repertori tradicional.
Aquest concert commemora
els 30 anys tocant la gralla
de Roser Olivé, que alhora
n’és la directora. La Roser
és un dels referents de la
música tradicional al nostre
país i, evidentment, també
de les Festes de Santa Tecla.
Incansable promotora de
projectes, mestra persistent
i intèrpret brillant. Per molts
anys!
22.30 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Conteclada.
Aquest clàssic cicle de contes,
enguany es portarà a terme
en aquest nou emplaçament,
més gran i esperem que també
més confortable. Avui Bruts i
deixats!, amb Carles Alcoy, i
Contes no tan innocents, amb
Imma Pujol.

22.30 h, pl. del Rei. Nit de
cantautors. Josep Romeu i els
guanyadors del 3r Concurs
Internacional de Cantautors de
Tarragona en concert. Després
del seu primer disc, Petjades,
Josep Romeu acaba de treure la
seva segona creació, La mirada
infinita, un grapat de bones
cançons fetes amb un innegable
segell local i que apunten als
temes més universals. Grans dosis
de compromís social i personal
bastides amb una encantadora
sensibilitat. Compartint nit i
escenari, ens acompanyaran
els guanyadors del Concurs
Internacional de Cantautors 2011.
Josep Romeu

23.30 h, c. Sant Llorenç. Les
Nits de Sant Llorenç. Parrillada
Electrònica fins a les 3 h. The
Party Tunes, amb Octavi Lobo &
Nauzet Jonay.
Organitzen: Cafè Museum,
Barhaus, Bar Pajaritu i Lluna Nova
24 h, Sala El Cau, c. Trinquet
Vell, 2. DJs Farinelli Brothers
(house).
Organitza: El Cau
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20 Dimarts
El Retaule
9 h, Centre Cívic de Torreforta,
pl. del Tarragonès. XXV Jocs
Esportius de la Gent Gran.
Organitzen: Gent Gran Activa
i Institut Municipal de Serveis
Socials de Tarragona
10 h, i fins a les 20 h. Rambla
Nova, al costat de l’estand de
Festes. Instal·lació del QUIOSC.
CAT, un quiosc itinerant per
conèixer la diversitat de revistes
en català. Si véns et regalarem la
revista que triïs. També hi haurà
ofertes en subscripcions.
Organitza: Associació de
Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC)
Col·laboren: Ajuntament
de Tarragona i Centre de
Normalització Lingüística de
Tarragona
17.30 h, pl. dels Sedassos.
Santa Tecla Familiar, Tecletes
2011. Després de tres anys
de participació a Santa Tecla,
Tecletes ha esdevingut un dels
referents intergeneracionals de
la festa, aglutinant en un mateix
espai mares i fills amb ganes

de descobrir artistes emergents
de l’escena musical del país.
La proposta d’enguany ens
porta l’eclecticisme fresc de
l’Anna Roig i l’Ombre de Ton
Chien. Després d’un primer
treball homònim, ens presenten
un segon disc, Bigoti vermell,
que planteja noves històries
i noves situacions plenes de
tendresa, de petites declaracions
de principis i també de moltes
ganes de “jugar” amb les coses i
amb les persones.
Organitza: Tecletes

Anna Roig i l’ombre de Ton Chien

18 h, envelat de la pl. Verdaguer.
Final del 10è Concurs
Infantil Interbarris de
Playbacks.
Organitza: Taller d’Arts
Escèniques Pere Tubilla
19 h, c. Ventallols. Mostra
gastronòmica artesana
de productes naturals.
Una acurada tria dels millors
productes del territori es ve a
afegir a la cada vegada més
extensa oferta gastronòmica
teclera.
Organitzen: Bar La Queveda,
Bar El Cortijo, La Quintaforca,
Restaurant El Llagut i Ginkgo
BiloBa
Col·laboren: Clandestines,
Extraperlo, Escoda-Sanahuja i
Laureano Serres
19.30 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 celíacs. Recollida prèvia
de tiquets des de les 18.30 h a
l’estand de Festes de la Rambla
Nova. Un tiquet per persona.
Organitza: Gremi de Pastissers
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.

19.30 h, sala d’actes de l’Antiga
Audiència, pl. del Pallol, 3.
Presentació dels nous volums
de la Història de Tarragona,
a càrrec de Montserrat Duch,
directora del projecte.
Organitzen: Ajuntament de
Tarragona i Pagès Editors
Col·laboren: Diputació de
Tarragona i Universitat Rovira i Virgili
19.30 h, des de l’estàtua
dels despullats fins al Balcó
del Mediterrani. El Correfoc
Petit. Després de l’estrena de
l’any passat, el Correfoc Petit,
amb un horari i un recorregut a
la mida dels més menuts. Els
grups recorreran la Rambla Nova
per arribar al Balcó i fer una
carretillada de lluïment. Quan
acabi, els grups, que s’hauran
anat col·locant al voltant de
l’estàtua de Roger de Llúria,
encendran una carretillada
conjunta final. Hi participen el

Pastís del Braç de
Santa Tecla
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20.30 h, local social de la Colla
Jove Xiquets de Tarragona, c.
Cós del Bou, 23. Assaig obert
de castells. Últim assaig abans
de la diada de Santa Tecla.
Correfoc petit.
Ball de Diables Petit, el Drac
Petit, el Bou Petit i la Vibrieta, i
com a grups convidats, el Ball
de Diables Infantil de Valls, Els
Cagarrieres (colla de diables
infantil de Cambrils) i la Barrina,
drac petit de la Geltrú.
19.30 h, local social de la Colla
Jove Xiquets de Tarragona, c.
Cós del Bou, 23. Assaig obert
de canalla.
20 h, des dels jardins del
Camp de Mart. 5a Cursa
d’Orientació Ciutat de
Tarragona per la Part Alta.
Es recomana portar frontal,
roba amb reflectants i, els més
agosarats, brúixola!
Organitza: Club Montsant
Orientació
20 h, local social de la Colla
Castellera de Sant Pere i Sant
Pau, c. A, s/n. Assaig obert al
públic. En acabar, canya i tapa
per a tothom.
20.30 h, local social dels
Xiquets de Tarragona, c. Santa
Anna, 1. Assaig especial de
preparació per a la diada
de Santa Tecla. En acabar,
refrescant beguda de les Festes
per a tothom.

22.30 h, pla de la Seu. El
Retaule de Santa Tecla. La
reforma de l’interior de la seu
metropolitana i les ingents
tasques arqueològiques han
fet necessari, per segon any i
de manera extraordinària, que
el Retaule traspassi la porta de
la Catedral i es desenvolupi al
pla de la Seu. Representat per
l’Esbart Santa Tecla i amb la
música de la cobla La Principal
del Llobregat, és sens dubte un
dels moments més emotius i
sentits de les nostres Festes. A
través de la creació coreogràfica,
descobrim la vida, conversió i
martiri de la nostra patrona.
Acte retransmès en diferit per
TAC12.

22.30 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Conteclada.
Contes de qui… de què?, amb
la Karme González, i Finestres,
amb la Muntsa Plana.
22.30 h, pl. del Rei. Ivette
Nadal i Lola Bou en concert.
Ivette Nadal és una de les
cantautores amb més potencial
entre les noves generacions de
l’escena catalana. La poesia
i la música s’uneixen en una
proposta sòlida i ben travada.

Lola Bou, cantant, actriu i
ballarina, que arriba del País
Valencià amb el seu encantador
darrer disc, La ment en blau,
nominat per als Premis Ovidi
2011 a millor disc de cançó
2011, ens transportarà al seu
particular món.
23 h, pl. de la Font. Concert
popular amb La Troba KungFú i Bongo Botrako. Sobren
presentacions quan es tracta
de La Troba. Ventilador rumber,
acordió i cúmbia a dojo. El seu
nou espectacle, La gran nit de
ball, de ben segur que omplirà la
plaça de la Font de ritme fester.
I els tarragonins Bongo Botrako
posaran sobre la taula el seu
disc Todos los días sale el sol,
tota una explosió d’optimisme,
cançons sinceres i missatges
que travessen fronteres.

Ivette
Nadal
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amb la Companyia Salsitxo.
Organitza: Pub Highland
24 h, Sala El Cau, c. Trinquet
Vell, 2. DJs The Reggae
Sound System & Friends.
Organitza: El Cau

23 h, Pub Highland, Rambla
Vella, 9. Nit de música llatina

La Troba Kung-Fú

Lola Bou
Bongo Botrako

La baixada
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2 Dimecres

El Pregó, l’Arrencada i la Baixada
Dia Internacional de la Pau
7 h, Sant Salvador i Sant
Ramon, des de la pl. de
l’Església. Matinades.
Grallers de l’Aula d’Instruments
Tradicionals.
16 h, Escola Sant Salvador, av.
Sant Salvador, 13. Inauguració
del nou pati d’educació
infantil.
Organitza: Escola Sant Salvador
17.30 h, pl. del Rei. Cafè,
copa i puro per un duro…
dels d’abans. Cafè concert amb
l’Orquestra Mitjanit, per anar
agafant ritme festiu. El millor
remei contra la migdiada. El
cafè, el Chartreuse i el conyac
Torres es barregen amb el fum,
a més del contrast dolç-amarg
del bombó, un plaer fet a partir
de les taronges amargues de
la nostra ciutat. Cada persona
podrà adquirir un màxim de dos
tiquets. Distribució de tiquets a
partir de les 15.30 h.
Patrocinen: Chartreuse, Torres,
La Botiga del Cafè, La Geladeria,
Els Fruits Saborosos i Ca l’Òscar.

18 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La
Caixa, Cristòfor Colom, 2. Dia
Internacional de la Pau Músiques per la Pau. Concert
a càrrec del Cor Ciutat de
Tarragona.
18 h, envelat de la pl. Verdaguer,
fins a les 2 h de la matinada.
Santa Tecla gastronòmica.
Estrella Damm patrocina
Teclatapa, la taverna dels
tastets. Inauguració de l’espai
gastronòmic que durant tres
dies permet els àpats ràpids:
panets de truita, entrepà vegetal,
entrepà de bacó i formatge,
entrepà de llonganissa i xoriço,
entrepà de calamars, patates
fregides, hamburguesa amb
ceba i formatge, sandvitxos
de pernil i formatge, frankfurt,
entrepà de botifarra blanca i
negra, broqueta de carn, entrepà
de llom, patates braves, pizza,
bratwurst amb ceba i formatge,
entrepà de truita de patates
i entrepà de pollastre amb
enciam.

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-CEIP Pau Delclòs, Disc
45, Los Duendes, Nou Ritme,
Som i Serem, La Tarraco de Luxe,
Riu Clar, Sinhus Sport, La Granja
Colours Fantasy i Tots a Una.

Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.

18 h, Saló dels Plenaris,
Ajuntament. El Pregó
enguany va a càrrec de la
poeta i traductora tarragonina
Montserrat Abelló (1918), una
de les veus més prestigioses de
la literatura catalana, Creu de
Sant Jordi (1998), Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes i Premi
Nacional de Cultura (2008). La
seva trajectòria professional està
marcada per les traduccions
de poetes anglosaxones com
Sylvia Plath. També ha traduït
a l’anglès textos de Salvador
Espriu i de Mercè Rodoreda,
entre d’altres, amb els quals ha
contribuït decisivament a difondre
la literatura catalana a l’estranger.
Com a poeta ha rebut diversos
premis, com el Lletra d’Or
(2003) per l’antologia de tota la
seva obra poètica, Al cor de les
paraules (2002). L’escriptora ens
farà el seu particular anunci festiu.
L’acte s’iniciarà amb el veredicte
i lliurament del Premi El Balcó,
convocat per Òmnium Cultural
del Tarragonès.
En aquest acte, la llengua dels
signes aproparà la festa a la
comunitat sorda.

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

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 a la pregonera fins al
balcó central de l’Ajuntament.

Macers i trompeters
19 h, pl. de la Font. Toc de
Pregó a càrrec de les dues
trompetes del Consell Municipal,
que anuncien l’aparició de la
Senyera de la ciutat, escortada
pels Macers, mentre les 21 salves
dels morterets esclaten.
Alhora, des del campanar de
la Catedral, el repic general de
campanes.
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Finalment, la Tronada del
Pregó de la Pirotècnia
Zaragozana, que ens vol mostrar
el seu bon fer en l’art de les
tronades.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.

19.15 h, pl. de la Font.
L’arribada de les bandes de
música convidades: la Banda de
l’Escola i Conservatori Municipal
de Música Mestre Montserrat de
Vilanova i la Geltrú i la Banda de
Cardona.
Primer Amparito Roca de les
Festes amb les dues bandes de
música, que anunciarà la sortida
dels Gegants i Nanos.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.

Tronada

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, nano el Caleto del Cós del
Bou, Gegants Vells i Nous i Nanos
del c. de la Merceria, Gegants
Vells i Nous i Nanos de Torreforta,
Gegants, Nanos i Bruixa del barri
del Port, Nanos del Club Maginet,
Nanos de l’Associació de Veïns
Verge del Carme, Nanos de la
Garrotada, Gegants del Serrallo,
Gegants del Casc Antic, Gegants
i Nanos del Col·legi del Sagrat
Cor, Gegants i Nanos del Col·legi
Sant Domènec, Gegants del
Miracle, Nanos de la Unió de Sant
Pere i Sant Pau, Gegants de la
pl. Sant Miquel, gegant Bartolo
de l’Esplai Sant Fructuós, el nano
Guillem de la Guàrdia Urbana, els
Gegants del passeig Torroja, la
geganta Cristineta i el nano escolà
Magí de l’Associació de Veïns
Maria Cristina i voltants, Gegants
Espineta i Cargolí i els capgrossos
la Nineta i l’Ivori del Club dels
Tarraconins, grallers, timbalers, i
les bandes de música.
Itinerari: pl. de la Font, c.
Portalet, Rambla Vella, c. Comte
de Rius, Rambla Nova (coca
central), c. Sant Agustí, c.
Portalet i pl. de la Font.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.
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The Issel’s Singers
20 h, Casa de la Generalitat,
c. Major, 14, Inauguració de
l’exposició “66 Lime Road”,
d’Esperança Cobo.
Organitza: Serveis Territorials de
Cultura de la Generalitat
20 h, Bar La Queveda, pl.
del Fòrum, 6. Santa Tecla
gastronòmica. Tast d’espineta
amb caragolins. Preu: 3,50 €.
Organitza: Bar La Queveda.
20 h, Institut Municipal
d’Educació de Tarragona,

av. Ramón y Cajal, 70.
Inauguració de l’exposició
d’art “Tarracotecla”. Tarracoart
és una associació d’artistes que
reivindica l’art fet a la nostra ciutat
Organitza: Associació Cultural
Tarracoart
20 h, Antiga Audiència, pl. del
Pallol, 3. Concert de cant coral
amb The Issel’s Singers, amb
motiu del seu 15è aniversari.
Accés lliure limitat a la capacitat
de la sala.
Organitza: Cor The Issel’s
Singers
20 h, pl. de les Cols. Xiquets de
Tarragona. Assaig especial de
pilar caminant.
20.30 h, pl. de les Cols. Xiquets
del Serrallo. Assaig especial
de pilar caminant.

L’Arrencada dels Gegants

20.30 h, local social dels Xiquets
de Tarragona, c. Santa Anna, 1.
Assaig especial de preparació
per a la diada de Santa Tecla.
En acabar, refrescant beguda de
les Festes per a tothom.
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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, Teatre Metropol.
Representació de l’obra
Pomografia, creada i
interpretada per Al Trot Teatre,
l’elenc de l’Associació Provincial
de Paràlisi Cerebral. És una
proposta de Festa per a Tothom.
Accés lliure limitat a la capacitat
de la sala.
Organitzen: Associació Provincial
de Paràlisi Cerebral i Servei
Municipal de la Discapacitat
21.30 h, Teatre Auditori del Camp
de Mart. Raphael en concert. A
punt de complir cinquanta anys
de carrera musical i de gairebé
trenta discos editats, la gira
mundial del seu darrer treball, Te
llevo en el corazón, s’atura a
Tarragona. Ha actuat als grans
teatres i auditoris del món, i
encara conserva el seu caràcter
difícil de definir. Després de més

Raphael

de trenta anys de no fer-ho,
torna a cantar al Camp de Mart.
Raphael en estat pur!
Preu: a partir de 40 €.
Venda d’entrades: Teatre
Metropol i les 24 h a Servicaixa.
22.30 h, pl. de l’Antic
Escorxador. Conteclada. La flor
del romanial. Rondalla tradicional
catalana, amb l’Agus Farré, i
Quan fer-se vell és fer-se GRAN,
amb la Rat Cebrián.
22.45 h, pl. dels Sedassos.
Músiques de canya. Concert
extraordinari amb els Canya
d’Or.
23 h, Pub Highland, Rambla
Vella, 9. Sevillanes amb
Marisol, del grup Alma
Flamenca, i rumba&gypsy
party amb DJ OGT.
Organitza: Pub Highland
23 h, Cafè Teatre Metropol,
Rambla Nova, 46. Harrison
Ford Fiesta, David Prudi (Don
Simón y Telefunken) i David
Cobos. Harrison Ford Fiesta,
banda consolidada i líder al
sector del fracàs i la tonteria,
necessita públic respectuós
i amb bones intencions per
rebaixar el subconscient
col·lectiu fins a deixar-lo com un
drap brut.
Elàstics Ultd. presenten Clases
de Salsa (Blai Mesa i Pau de
Banyoles). Suor, calor i ritme
amb frenesí.
Organitza: Cafè Teatre Metropol

24 h, des del pla de la Seu.
Vinga, valents! La Baixada de
l’Àliga, els Gegants Vells, el
Lleó, la Mulassa, els Gegants
Moros, i de 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 Mitjanit
els obsequiarà amb la tanda
d’Amparitos que marca el
costum.
Organitzen: Àliga, Gegants Vells,
Lleó, Mulassa i Gegants Moros
Cal estar atent 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.
24 h, Sala El Cau, c. Trinquet
Vell, 2. Dijeila (rumba).
Organitza: El Cau
0.30 h, pl. del Rei. Revetlla
popular: Orquestra Mitjanit.
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, la
Mulassa i els Gegants Moros,
i de les bandes. Teclers, Àliga,
Gegants, Mulassa, Lleó i bandes
de música, cap a la plaça de la
Font!
2 h, pl. del Rei. Segona part de
la revetlla popular: Orquestra
Mitjanit.
Orquestra Mitjanit
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22 DIJOUS
La Vigília
10 h, La Picateca, av. Catalunya,
23. Per Santa Tecla esmorza
amb La Picateca. Una original
i nostrada coca d’escalivada per
afrontar un dia llarg com aquest.
Preu: 1 €.
Col·laboren: Forn Miquel Pi i Clos
Montblanc
11.45 h, campanar de la Catedral.
El toc de prima.
12 h, campanar de la Catedral.
El repic general de campanes
anuncia la vigília de la patrona amb
el vol d’alguns dels instruments
més antics de la festa.
12 h, portal del Roser. L’Entrada
de Músics, iniciada per la
interpretació d’Els Segadors
a càrrec de So Nat Grallers
de Tarragona, mentre sonen
pletòriques totes les formacions
que fan ballar el Seguici els
dies 22 i 23: Xarop de Canya,
Banda de Cardona, Grallers de
l’Esperidió, Ministrers Titans,
Grallers Canya d’Or, Tuterako
Gaiteroak, Grallers Els Quatre
Garrofers, Grallers de l’Alfàbrega,

L’Entrada de músics
Cobla Utricularium, Xeremiers de
Sa Calatrava, Dolçainers Tresmall,
Grallers Els Bordons, Grallers
Tocaferro, Grallers Espinetes,
Sonadors Bufalodre, Faktoria Folk,
Rodarboç-Cobla de Ministrers,
So Nat Grallers de Tarragona i la
Banda de l’Escola i Conservatori
Municipal de Música Mestre
Montserrat de Vilanova i la Geltrú.
Acte retransmès en
directe per Tarragona
Ràdio.
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
13 h, pl. de les Cols. Santa Tecla
gastronòmica. El concert de
Vermut Yzaguirre: Banda de
l’Escola i Conservatori Municipal
de Música Mestre Montserrat de
Vilanova i la Geltrú. Degustació de
vermut, patates i olives.
Patrocinen: Vermut Yzaguirre i
Patates Busquets
Acte retransmès en
directe per Tarragona
Ràdio.

18 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La
Caixa, Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en català a
l’exposició “La febre d’or”.
18 h, Ràdio Sant Pere i Sant Pau,
edifici Perú. Taller sobre els
efectes dels jocs orals en la
ràdio a càrrec de Josep Maria
Ferran. Activitat gratuïta.
Informació i reserves a info@
cooperis.cat.
Organitza: Cooperis
(www.cooperis.cat)
18 h, envelat de la pl. Verdaguer,
fins a les 2 h de la matinada.
Santa Tecla gastronòmica. Estrella
Damm patrocina Teclatapa,
la taverna dels tastets. L’espai
gastronòmic que durant tres dies
permet els àpats ràpids.
18.30 h, pl. del Ball de Dames i
Vells. Primera representació del
Ball de Dames i Vells.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio i en diferit per
TAC12.

El Magí de les Timbales

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 Ball de Joan de Serrallonga,
l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera, el
Lleó, el Magí de les Timbales, els
gegantons Negritos, els Gegants
Moros, els Gegants Vells, els
Nanos Vells, els Nanos Nous, els
Balls de Bastons, Pastorets, Turcs
i Cavallets, Patatuf, Cercolets,
Bastoners de l’Esbart Santa Tecla,
Gitanes, Valencians i Cossis, i
les representacions al·legòriques
dels Set Pecats Capitals i de la
Moixiganga. Aniran acompanyats
pels sonadors i les bandes de
música.
Itinerari: pl. de la Font, baixada
Misericòrdia, c. Major, pl. de les
Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum,
c. Santa Anna, pl. del Rei,
Pilat, baixada Pescateria, pl. de
l’Esperidió, c. Cós del Bou, pl. de
la Font, c. Portalet, Rambla Vella,
c. Comte de Rius, Rambla Nova,
c. Sant Agustí, c. Portalet i pl. de
la Font.
Acte retransmès en
directe per Tarragona
Ràdio.

55

22

56

22
Els balls parlats
19.15 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Dames i Vells.
20 h, pl. dels Natzarens. Dames
i Vells.
20 h, local social de la Colla
Castellera de Sant Pere i Sant
Pau, c. A, s/n. Assaig obert al
públic. En acabar, canya i tapa
per a tothom.
20.45 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Dames i Vells.
21.30 h, pl. de la Font. La
primera tanda de lluïment
del Seguici Popular. Els onze
grups que van entre el Ball
de Bastons i la Moixiganga la
fan simultàniament al llarg de
tota la plaça de la Font. Els
gegants i les bèsties entren al
vestíbul de l’Ajuntament per
dormir-hi.
21.30 h, pl. del Rei. Versots
i parlaments dels balls
parlats:
- 21.30 h, Ball de Dames i Vells.

- 21.55 h, Ball de Sant Miquel i
Diables.
- 22.15 h, Ball de Gitanes.
- 22.35 h, Ball de Serrallonga.
22 h, pl. dels Sedassos:
- 22 h, Ball de Serrallonga.
- 22.30 h, Ball de Pastorets.
- 23 h, Ball de Gitanes.
22.10 h, Rambla Nova, tram Unió
/ Méndez Núñez, davant de la
Gelateria Italiana Gabriel Olivier.
Versots dels balls populars:
- 22.10 h, Ball de Pastorets.
- 22.40 h, Ball de Gitanes.
- 23 h, Ball de Serrallonga.
Les persones amb deficiències
visuals podran recollir els
parlaments del Ball de Serrallonga
en braille.
22.15 h, pl. de les Cols.
Representació completa de
la Moixiganga, amb els Grallers
de l’Acord de Vilanova. Figures
plàstiques en una al·legoria de
la Passió de Jesucrist bastida a
partir de torretes i pilars.
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Revetlla, Astracanada i matinades
23.30 h, Rambla Nova, tram
Balcó del Mediterrani. Revetlla
amb l’Orquestra Melodia.
Enguany aquesta orquestra
ha estat guardonada per la
Generalitat de Catalunya amb
la Creu de Sant Jordi pels seus
vuitanta anys de trajectòria
musical ininterrompuda. Els més
veterans del territori, a la nit més
festera de l’any!
23.30 h, jardins del Camp de
Mart. Fescat-Vaparir Tour
2011 de Ràdio FlaixBac. Amb

Orquestra Cimarron

Andreu Presas, Carles Pérez i
Roger Carandell. Que no s’aturi
la música!

Orquestra Melodia
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23.30 h, pl. de la Font. La
revetlla més teclera amb
La Salseta del Poble Sec
i Cimarron. Dues de les
formacions més reconegudes al
país pel seu bon fer i per la seva
trajectòria. Vénen disposats a
fer-se sentir. Una gran combinació
musical al servei de la festa.
24 h, pl. del Rei. Els Catarres
en concert. El grup va néixer
a finals del 2010, i des de l’èxit
del seu primer concert no ha
parat de créixer dia a
dia, gràcies al sobtat èxit
del seu primer single,
“Jenifer” (més de 500.000
visualitzacions a YouTube en
tres mesos i més de 50.000
descàrregues del seu
primer disc), que els està
portant a tocar arreu dels
Països Catalans per donar
a conèixer la seva peculiar
proposta de folk festiu.

24 h, Pub Highland, Rambla Vella,
9. Festa remember 80s i 90s
amb DJ Spark.
Organitza: Pub Highland
24 h, Sala El Cau, c. Trinquet
Vell, 2. Neonights presenta DJ
Amable.
Organitza: El Cau
24 h, Via de l’Imperi, davant
del bar Tupaquito, fins a les
6 h. Tupaquito Fest. Nit de
mestissatge i reggae.
Organitza: Tupaquito
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Entrada de la Senyera
de la ciutat

Divendres 23
Diada de Santa Tecla

7 h, des de la pl. de la Font. Toc de
matinades pels diferents carrers
de la ciutat. El so dels instruments
tradicionals omple els pocs instants
de silenci de la jornada.
Des de la pl. de la Font: Grallers
Tocaferro, Els Bordons, Els
Espinetes, Els Veciana, de l’Aula,
de l’Esbart Santa Tecla, de
l’Alfàbrega, Colla Jove, Xiquets
de Tarragona, Col·legi Sant
Domènec, de Sant Magí, Els
Quatre Garrofers, L’Esperidió,
Xiquets del Serrallo, Castellers
de Sant Pere i Sant Pau, Faktoria
Folk, dolçainers Tresmall, sacaires
Cobla Utricularium, Xeremiers de
Sa Calatrava, Tuterako Gaiteroak,
Canya d’Or i Ministrers Titans.
7.30 h, Bar L’Avi Tòful, c.
Ernest Vilches, 4. Esmorzar
d’espineta amb caragolins.
Organitza: Bar L’Avi Tòfol
8 h, capella de Santa Tecla,
Catedral. Missa.
8.30 h, des del campanar de la
Catedral. Toc de festa.
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
en la confluència dels carrers
dels Cavallers i la Nau, als Quatre
Cantons i a la pl. de les Cols.
Tot seguit, al pla de la Seu,
entrada de la Senyera de la
ciutat amb la ballada conjunta
de tots els elements festius,
alhora que esclaten les salves
pirotècniques de rigor i la tronada
de la Pirotecnia Zaragozana.
Recorregut: pl. de la Font, baixada
Misericòrdia, c. Major, pl. de les
Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias i
pla de la Seu.
Acte retransmès en
directe per Tarragona
Ràdio.
10 h, Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona, pl. del Rei, 5, fins
a les 14 h. Jornada de portes
obertes.
10 h, Museu i Necròpolis
Paleocristians, av. de Ramón
y Cajal, 84, fins a les 14 h.
Jornada de portes obertes.
10 h, des del campanar de la
Catedral. Toc de pontifical.
10 h, Catedral. L’Ofici, que
s’inicia amb el trasllat
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processional de la relíquia
des de la seva capella fins a
l’altar major.
Missa pontifical presidida per
l’arquebisbe, Dr. Jaume Pujol,
i amb assistència del Capítol
de la Catedral, les parròquies,
altres comunitats cristianes i
l’Ajuntament. Durant la cerimònia,
com és costum, s’ofereix la
relíquia de la patrona als fidels per
a la seva adoració.
Acte retransmès en directe
per Tarragona Ràdio.
Al final de l’Ofici, cant popular
dels Goigs de la santa a càrrec
del Cor i Orquestra dels Amics de
la Catedral.
10.30 h, pl. de les Cols. Ball de
Dames i Vells.
11 h, Residència Mare de Déu
de la Mercè. Ballada dels
Gegants i Nanos del carrer
Merceria i els de la Residència de
la Mercè.

El Nano Capità

11 h, des del pla de la Seu. La
Tornada d’Ofici. El Seguici cap
a la plaça de la Font.
11.15 h, pl. de la Font. Tanda de
lluïment del Seguici Popular:
ballaran, per aquest ordre, el
Drac, el Bou, la Víbria, el Ball de
Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa,
la Cucafera, el Lleó, els Negritos,
els Gegants Moros i els Gegants
Vells, els Set Pecats Capitals, la
Moixiganga, el Ball de Bastons, el
Ball de Pastorets, el Ball de Turcs i
Cavallets, el Ball del Patatuf, el Ball
de Cercolets, el Ball de Bastons
de l’Esbart Santa Tecla, el Ball de
Gitanes, el Ball de Valencians i el
Ball de Cossis. La tanda s’acaba
amb els versots dels Diables
contra Sant Miquel.
Acte retransmès en
directe per Tarragona
Ràdio.
11.30 h, pl. del Fòrum. Ball de
Dames i Vells.
11.30 h, Residència Mare de Déu
de la Mercè. Ball de Bastons
de Tarragona.
11.45 h, Rambla Nova, Balcó
del Mediterrani. Fotografia’t
amb els Nanos! Avui et podràs
fer aquella foto que sempre has
volgut.
Organitza: Agrupació de Portadors
dels Nanos Vells de Tarragona
12 h, pl. del Fòrum, davant del
Bar Tòful. El Brindis Popular
de les Festes. És moment de

Castells

celebrar una altra Santa Tecla.
Brindis amb cava per a tothom
que s’hi vulgui afegir. En el decurs
de l’acte es presentarà la copa
commemorativa.
Organitzen i patrocinen: Bar Tòful i
Caves Vives Ambròs
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
per ordre d’antiguitat, al toc de
gralla i ritme del timbal.
13 h, pl. de la Font. Castells,
torres i pilars, amb les
colles castelleres de
la ciutat: Xiquets de
Tarragona, Jove Xiquets

de Tarragona, Xiquets del
Serrallo i Castellers de Sant
Pere i Sant Pau. Històricament,
és la jornada on les colles
ens han ofert les seves millors
construccions. Un migdia ple
d’alternatives castelleres.
L’actuació consta de tres rondes i
una quarta de pilars. Cada colla té
dret a repetir un intent d’un castell
no assolit amb posterioritat al torn
de les dues colles següents; la
diada continua després en l’ordre
prèviament establert.
L’exhibició clou amb el tradicional
pilar al balcó, al qual hi ascendeix
l’enxaneta.
Finalment, toc de vermut amb els
grallers i timbalers.
Acte retransmès en directe per
tarragona Ràdio.
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17.30 h, des del campanar de la
Catedral. Toc de vespres.
18.30 h, pl. dels Natzarens. Ball
de Dames i Vells.
19 h, Rambla Nova, tram
entre el carrer Adrià i el Balcó
del Mediterrani. Queimada
popular.
Organitza: Centro Galego de
Tarragona
18 h, envelat de la pl. Verdaguer,
fins a les 2 h de la matinada.
Santa Tecla gastronòmica. Estrella
Damm patrocina Teclatapa,
la taverna dels tastets. L’espai
gastronòmic que durant tres dies
permet els àpats ràpids.
18 h, Catedral. El cant de les
vespres pontificals.
18.15 h, des de la pl. de la Font.
L’Anada a la Professó,
amb el Seguici Popular i
les colles castelleres que
pregonen l’arribada de la Senyera
de la ciutat i la Corporació
Municipal. Aquesta expressió de
civisme torna a inundar els carrers
principals de la ciutat antiga.
La Professó del Braç
de santa Tecla

Itinerari: pl. de la Font, baixada
Misericòrdia, c. Major, pl. de les
Cols, c. Merceria i c. Pare Iglésias.
Els grups s’organitzen per a la
professó posterior als carrers de
les Coques, Sant Pau, Palau,
Claustre i Escrivanies Velles.
19 h, des del pla de la Seu.
Professó del Braç de Santa
Tecla. Tercera i última sortida
al complet del Seguici Popular i
les colles castelleres. Cap a les
20 h, al llindar de la Catedral,
apareix el tabernacle de la santa,
la Banda Unió Musical interpreta
la Marxa de Santa Tecla i els
campaners engeguen el repic
general fins que perden de
vista la relíquia. El Capítol de la
Catedral, el clergat, la Senyera de
la ciutat, els representants de les
ciutats germanes i la Corporació
Municipal, amb escorta de
macers, uixers i Guàrdia Urbana
de gran gala, tanquen la professó.
Itinerari: pla de la Seu, c. Pare
Iglésias, c. Merceria, pl. de
les Cols, c. Major, baixada
Misericòrdia, c. Cós del Bou,
baixada Pescateria, Pilat, pl. del
Rei, c. Santa Anna, pl. del Fòrum
(per les dues bandes de la plaça),
c. Arc de Sant Bernat, c. Granada,
pl. Sant Antoni, pl. Carles Llorach,
c. de la Mercè, pl. de l’Oli, c.
Peixateries Velles, c. Nou del
Patriarca i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio.
Acte emès en diferit per TAC12.

El Ball de Diables
19.15 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Ball de Dames i Vells.
20 h, pl. dels Natzarens. Ball de
Dames i Vells.
20 h, jardins del Camp de Mart.
Escenari Santa Tecla DO
2011. Enguany, en un format
més festivaler, desfilaran per
l’escenari les bandes finalistes
dels concursos DO Catalunya i
DO Tarragona i els guanyadors
del PartyTura d’Olot 2010, i a més
comptarem amb la presència de
destacats grups convidats.
Final DO Catalunya
20 h, The Transistor Arkestra
20.30 h, Apac
21 h, Andreu Martínez Band
21.30 h, Batak
Organitzen: Associació de Músics
de Tarragona i Ajuntament de
Tarragona
20.30 h, Moll de Costa. Mostra
de dansa.
Organitza: Art i Flamenc
20.45 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Darrera representació del
Ball de Dames i Vells.
21.15 h, aproximadament, pla
de la Seu. L’Entrada del Braç
de Santa Tecla. En retornar
la relíquia a la Catedral, tot el
Seguici Popular s’obre al seu
pas i executa la ballada conjunta.
Balls, bestiari, entremesos i
representacions al·legòriques la
saluden. Els castellers alcen els
seus vanos i pilars. Les campanes
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i les salves pirotècniques marquen
el lent avançament del braç,
i es precipiten la col·lecció de
focs d’artifici, l’oripell daurat i la
joia pirotècnica de la palma del
martiri preparada per la Pirotecnia
Zaragozana.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio i en diferit per
TAC12.

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 2011.
Simultàniament, a la Catedral.
Cant dels Goigs i retorn de la
relíquia de la santa a l’urna de la
seva capella.
I després, a la plaça de la Font.
Darrera tanda de lluïment
del Seguici Popular. Com a
la Vigília, els onze grups entre el
Ball de Bastons i la Moixiganga
realitzen simultàniament la seva
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exhibició. Entre les danses i
entremesos es pot veure, per
única vegada, la figura bastonera
de la Mort del Dimoni, enmig del
foc de sofre.
21.30 h, Restaurant L’Ona (Hotel
Imperial Tàrraco), pg. de les
Palmeres. Sopar especial de
Santa Tecla amb plats i tapes
creats per a l’ocasió pel xef Carles
Salvador.
Organitza: Restaurant L’Ona
22 h, pl. del Fòrum, davant
Fruites i Verdures Mar. Darrers
parlaments del Ball de
Serrallonga. Les persones
amb deficiències visuals podran
recollir els parlaments del Ball de
Serrallonga en braille.
22 h, jardins del Camp de
Mart. Escenari Santa Tecla
DO 2011. Actuació dels
guanyadors del concurs
PartyTura-PartyTecla. És
una iniciativa conjunta dels
ajuntaments d’Olot i Tarragona.
Efecte Croma en concert.
Organitzen: Associació de Músics
de Tarragona i Ajuntament de
Tarragona
Col·labora: Ajuntament d’Olot
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 pels
guanyadors del passat Concurs
Internacional de Focs Artificials
Ciutat de Tarragona 2011, la
Pirotecnia Zaragozana.
Patrocina:
22.30 h, Pub Highland, Rambla
Vella, 9. Tecla&Soul amb The
Soul Man Quartet i DJ Denis
(música disco).
Organitza: Pub Highland
22.45 h, jardins del Camp de
Mart. Escenari Santa Tecla
DO 2011. Los Bezoya en
concert. Amb dotze anys de
trajectòria i més de tres-cents
concerts a les espatlles, ens
presenten el seu primer disc, Los
Bezoya, Gente buena en directo.
Un repertori farcit de reggae, rock i
rumba. Per molts anys, Bezoyas!
23 h, Rambla Nova, davant
del monument a la sardana.
Sardanes de Festa Major amb
la Cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona.
Organitza: Agrupació Sardanista
Tarragona Dansa
23.30 h, pl. de la Font. Revetlla
amb els Buhos. Una de

Buritaca
les bandes de versions més
conegudes i reconegudes del
país. Ritme trepidant per a un dia
esgotador.
23.30 h, pl. del Rei. Nit de
Rumba amb Ai Ai Ai i
Buritaca. Ai Ai Ai, el grup
referent de la rumba catalana,
mestís i, com sempre, festiu i
alegre, aposta per una rumba
del segle XXI, unint el ventilador
amb l’electrònica, fusió que han
batejat com a maquinolandera.
Compartiran nit amb els Buritaca,
grup guanyador del concurs
Ta’Rumba 2011.
23.45 h, jardins del Camp de
Mart. Escenari Santa Tecla
DO 2011.
Final DO Tarragona
23.45 h, Noümen
0.15 h, Roxie Està de Vuelta
0.45 h, Pau Saura
1.15 h, Mighty Toxic Boy
1.45 h, Fred Secret
2.15 h, Fetitxe
Organitzen: Associació
Ai Ai Ai.

65

23
de Músics de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona
24 h, Via de l’Imperi, davant del
bar Tupaquito, fins a les 5 h. Nit
de rumba i fusió.
Organitza: Tupaquito
24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell,
2. DJ Ecléctico & Love of
Lesbian DJ Set.
Organitza: El Cau
2.45 h, jardins del Camp de
Mart. Escenari Santa Tecla DO
2011. Dr. Calypso en concert.
Qui ho hauria dit, el 18 d’abril
de 1989, que un grup d’amics
que feia mesos que cercaven un
local per assajar amb passió els
ritmes jamaicans per
excel·lència, l’ska i
el reggae dels anys
seixanta i setanta,
acabarien sent el
grup de referència
a casa nostra
per als seguidors
d’aquesta música.
Més de vint anys
després, segueixen
en plena forma.

Pilar caminant
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24 Dissabte
La Mercè

8 h, des de la pl. de la Font. Les
matinades de la jornada
castellera de la Mercè:
Grallers dels Xiquets de Tarragona,
de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona, dels Xiquets del Serrallo
i dels Castellers de Sant Pere i
Sant Pau.
9.30 h, Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona, pl.
del Rei, 5, fins a les 20.30 h.
Jornada de portes obertes.
9.30 h, Museu i Necròpolis
Paleocristians, av. de Ramón
y Cajal, 84, fins a les 20.30 h.
Jornada de portes obertes.
10 h, Residència Mare de Déu
de la Mercè. Missa de la festa
patronal del centre, oficiada per
l’arquebisbe, Dr. Jaume Pujol
Balcells, amb la Coral Mare de
Déu de la Mercè.

Tecla de creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic
Tarragona
13 h, pl. de les Cols. Castells,
torres i pilars, davant de
les escales més castelleres de
Catalunya: Xiquets de Tarragona,
Colla Jove Xiquets de Tarragona,
Xiquets del Serrallo i Castellers de
Sant Pere i Sant Pau. En aquesta
actuació cada colla ofereix dos
castells i un pilar.
Tot seguit, els pilars caminant,
per ordre d’antiguitat, pugen
els vint esglaons de la seu, els
baixen i enfilen el carrer Major tot
intentant arribar fins a la plaça de
la Font i a l’Ajuntament.
Acte retransmès en directe per
Tarragona Ràdio i en diferit per
TAC12.

11.30 h, Residència de la Mercè.
Castells amb els Xiquets de
Tarragona.
12 h, Port Esportiu/Costa de
Tarragona. XIX Regata Santa

13 h, envelat de la pl. Verdaguer,
fins a les 2 h de la matinada.
Santa Tecla gastronòmica. Estrella

Pilar caminant
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Damm patrocina Teclatapa,
la taverna dels tastets. L’espai
gastronòmic que durant tres dies
permet els àpats ràpids.
13.30 h, pl. de la Font. El
concert vermut: davant del
bar Txantxangorri els músics de
l’Aula d’Instruments Tradicionals
de l’Escola Municipal de Música, i
davant del Bar Quim els Tuterako
Gaiteroak.
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 de
Francesc García, Colorines.
17 h, pl. de les Cols. Fes-te gran
i dóna el teu xumet a la Víbria.
Segur que els vostres pares us han
dit més d’un cop que sou massa
grans per xarrupar el xumet, però
és tan agradable, tan desitjat,
que no es pot llençar com aquell

qui res, ni encara menys donar-lo
a qualsevol! On o a qui podem
deixar-lo? Cap problema: doneulo a la Víbria, que guardarà els
xumets de tots els petits que no
saben què fer-ne. A més, ballarà
per a tots vosaltres la cançó del
xumet, composta expressament
per a aquesta ocasió.
Organitza: Víbria de Tarragona
17.30 h, pl. dels Sedassos.
Amable cafè concert amb
Pilar caminant
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grallers locals: Grallers de
l’Alfàbrega, Grallers Els Bordons,
Grallers Els Quatre Garrofers,
Cobla Utricularium, Grallers de
l’Esperidió, So Nat Grallers,
Ministrers Titans i Grallers de l’Aula
d’Instruments Tradicionals de
l’Escola Municipal.
18 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La
Caixa, Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en català a
l’exposició “La febre d’or”.
18 h, Jardins de la Reconciliació.
Festa salada, animació
infantil. El Club Maginet fa
cinquanta anys i cal celebrar-ho.
La Cia. Farem Salat farà de mestra
de cerimònies d’aquest aniversari
tan especial!
18 h, pl. dels Natzarens. VI Rotet
de Santa Tecla. Dotze hores
de flamboiantisme il·lustrat. Tots
els fons recollits aniran destinats
a construir el solemne monument
al centenari Flamboiant que
s’emplaçarà a la
Rambla Nova el
2012, l’endemà
de la fi del món.
Sigueu tots i
totes puntuals.
18 h - Activitats
per a nens
20 h Travesuras
flamencas
21 h - Paella
(cerimònia

d’agermanament ampostinovallenc)
21.30 h - Josep Pedrals (poeta)
22 h - Els Amics del Bosc
23 h - Pau Bové (rapsode rural)
23.15 h - The Prymis Karaoke
2
 4 h -La Mambola (el mambo
de Reus)
1
 h - Mi-te’ls (tarragonins
insignes)
2
 h - Teatre Magnètic (ex-Pupille,
desmadre espai-temps)
3 h - O.A.U. (ilegal content artists)
4
 h - Ivan Telefunken (DJ resident
del Parc Botànic del Francolí)
5
 h - Rafi Rocks (Surfin’
Tomatoes)
6 h - El Torete
* Fotomaton, atraccions circenses,
jocs per a la canalla.
** Carpa chill-out: Dabeat
(proveïdor de falsets) + Eo
(soldador neuronal)
Organitzen: Laboratori Visual, La
Lleteria i la Pipel Entertaintment
Col·laboren: Iunrave Agricultura
Ecològica, Lo Nostre Arròs,
Groove Bar i Tàctil Disseny i
Comunicació
18 h, des de la Rambla Nova.
Mostra de Bandes de
Cornamuses. Aquest instrument
de vent, amb orígens a la cultura
romana, amb el temps ha anat
agafant diferents personalitats.
Les gaites asturianes o gallegues,
les xeremies mallorquines, la gaita
de boto a l’Aragó o el sac de
gemecs a Catalunya, en són alguns
exemples. Avui a Tarragona podrem

Club Maginet
gaudir d’una mostra representativa
d’aquestes espectaculars
formacions musicals amb la
cornamusa com a nexe d’unió.
Itinerari: Rambla Nova, c. Sant
Agustí, c. Portalet, c. Major i pl. de
les Cols.
Grups participants:
Banda de gaites de Candás.
Astúries
Xeremiers de Sóller. Illes Balears
Banda de gaites Xuntanza de
Catalunya. Catalunya
Banda La Sacairada. Catalunya
Banda de Gaitas de Boto
Aragonesas. Saragossa
Sacaires de Tarragona. Catalunya
Organitza: Sacaires de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de
Tarragona i Associació de
Comerciants Portalet
19 h, aproximadament, pl. de
les Cols. Mostra de Bandes
de Cornamuses. Lluïment
dels grups participants a
la Mostra de Bandes de
Cornamuses.
19 h, parc d’en Maginet / les
Granotes. Festa aniversari
dels 50 anys del Club

Maginet. Cinquanta
anys de servei a
la ciutat, i sobretot
de servei als més
menuts, s’ho valen!
Organitza: Club
Maginet
Col·labora: Repsol
19 h, CaixaForum
Tarragona. Obra Social - Fundació
La Caixa, Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en castellà a
l’exposició “La febre d’or”.
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
20 h, pl. de l’Antic Escorxador.
Concert de música de
banda amb la Unió Musical de
Tarragona.
20 h, Auditori CatalunyaCaixa,
c. Pere Martell, 2. Concert de
cant coral amb el Cor Al·leluia
de Tarragona. Un recorregut per
cançons de pel·lícules i musicals.
Accés lliure limitat a la capacitat
de la sala.
Organitza: Cor Al·leluia
Col·labora: CatalunyaCaixa
21 h, Sala Trono, c. Misser
Sitges, 10. Juan Manuel Mora
presenta Flamenco en
esencia.
Cantant: Juan Manuel Mora.
Guitarra: Juan José Ramos.
Un espectacle que ens convida
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Accés lliure limitat a la capacitat
de la sala.
Organitza: Esbart Santa Tecla

Juan Manuel Mora.
a viatjar a través dels pals del
flamenc, recorrent paratges que
van des de la bulería i els tangos
fins a paradisos emocionals com
les seguiriyas i la granaína.
Un dels cantaores de flamenc
amb més projecció internacional
fa una parada a la Sala Trono
després d’actuar en els millors
escenaris de tot el món.
Venda d’entrades: taquilla@
salatrono.com o trucant al 977
222 014. Preu: 15 €.
21 h, Teatre Metropol. Nit
de dansa. D’Arrel Dansa
presenta La Ventafocs.
D’Arrel Dansa neix amb la voluntat
de ser una companyia que pretén
presentar espectacles escènics
que arrenquen de la tradició dels
Països Catalans. El nom ja és una
declaració d’intencions: a partir de
la dansa d’arrel, que ens ha llegat
el nostre costumari, presentar
un espectacle amb un discurs
proper a les generacions actuals
i al públic del segle XXI.
Coreografia: Eduard Ventura.
Dansaires: Glòria Mas, Jordi
Montaño i Pep Hinojosa.
Música: Manel Camp.
Vestuari: Jordi Montaño.
Il·luminació: Xavi Costas.

22 h, pl. de la Font. Circo Los
presenta Cabarè Paròdia. Una
presentació en format cabaret
on els artistes desenvolupen una
successió de números de circ
tradicional. Un espectacle per a
tots els públics amanit amb un
fresc sentit de l’humor. Circ 100
x 100!
22 h, Tarraco Arena Plaça. Sopa
de Cabra en concert. La
banda de rock català més popular
dels noranta torna als escenaris
aquest 2011 de manera puntual
per commemorar el vint-i-cinquè
aniversari de la formació del grup.
El retorn de Sopa de Cabra ha
esdevingut un autèntic fenomen
social: la banda de Girona ha
exhaurit les entrades dels tres
concerts a Barcelona i del concert
a Girona. I ara arriba a Tarragona
amb un únic objectiu: deixar
satisfets els espectadors. I per
aquest motiu ens oferiran un
concert amb la banda sonora de
Sopa de Cabra

Azul i Nácar
les nostres vides: “L’Empordà”, “El
boig de la ciutat”, “Camins”… Una
ocasió irrepetible per retrobarnos amb els nostres amics.
Únic concert a les comarques
tarragonines.
Obertura de portes a les 20.30 h.
Preu: 28 € + despeses de
Tiqueting.
Venda d’entrades: Teatre
Metropol, El Corte Inglés i les
24 h a Servicaixa, Ticketmaster
i Telentrada.
22 h, pl. del Rei. Música
d’arrel: Rosario Solano i Azul
y Nácar. Entregada en cos i
ànima al fado, Rosario Solano
és una presència habitual en
locals lisboetes de prestigi. Amb
la seva interpretació, clàssics
del repertori fadista com “Meu
amor marinheiro”, “Loucura”
o “Lágrima” adquireixen
una nova dimensió. Arturo
Jiménez és el cantaor i
ànima dels Azul y Nácar,
una formació que ens
transportarà pels diferents
pals del flamenc.
Patrocina: Diversons,
música per a la integració Obra Social “la Caixa”

23.30 h, jardins del
Camp de Mart. 15è TGN
Reggae&Ska Splash.
Una quinzena edició amb
l’esperada retrobada del
mític grup tarragoní dels
sons negres i jamaicans, La
Thorpe Brass, una de les
bandes més carismàtiques
de la nostra ciutat.
Complementant la nit tindrem Zuri
i Señor Wilson, nova revelació
de l’escena barcelonina que
ens arriba amb molta energia
i ritme. Acompanyant aquests
dos cantants, la nova backing
band Freedom Street Band. Per
acabar la nit, una nova banda de
versions del Camp de Tarragona
anomenada Satriale’s que ens
faran sonar els millors clàssics de
l’ska i del rock steady. Per acabar,
per començar i durant les pauses
entre grup i grup, la sound system
més activa de la nostra ciutat, La
Risspect Crew.
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La Thorpe Brass

2
 3.30 h - La Risspect
Crew (sound system - TGN)
2
 4 h - Zuri & Sr. Wilson
acompanyats de Freedom
Street Band (reggae Marbella & BCN)
1
 .45 h - La Thorpe Brass
(soul & ska - TGN)
3
 .40 h - Satriale’s (ska Maspujols)
24 h, Pub Highland, Rambla Vella,
9. Festa Heineken i animació
amb DJ Denis.
Organitza: Pub Highland

24 h, Via de l’Imperi, davant del
bar Tupaquito, fins a les 5 h. Nit
llatina (participació de grups en
directe).
Organitza: Tupaquito
24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell,
2. DJs Superpandas (pop hits).
Organitza: El Cau
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7 h, Sant Pere i Sant Pau, des de
la Plaça de Cuba. Matinades.
Grallers de Sant Pere i Sant Pau.
9 h, Torre dels Vents.
Concentració i sortida de
vehicles tot terreny 4x4.
Matinal pel municipi de Tarragona.
Organitza: Club Tortuga Tot
Terreny (www.tortugatt.es)
9.30 h, platja del Miracle, zona
pàrquing. XIV Triatló Popular
Ciutat de Tarragona, Memorial
Laia Masó i Virgili, i I Triatló
Popular Infantil.
Organitza: Nil Travel
Col·laboren: Patronat d’Esports
de Tarragona, Port de Tarragona i
Fleca Flaqué
10 h, al frontó del Club Gimnàstic.
53è Torneig Santa Tecla de
Frontennis, Paleta Cuir i
Pala Curta. Finals.
Organitza: Club Gimnàstic, secció
Pilota

10 h, Museu i Necròpolis
Paleocristians, av. de Ramón
y Cajal, 84, fins a les 14 h.
Jornada de portes obertes.
10 h, seu social del Club Billar
Tarragona, Estació d’Autobusos,
pl. Imperial Tàrraco, s/n.
Campionat provincial de
billar a tres bandes Santa
Tecla 2011.
Organitza: Club Billar Tarragona
10 h, Rambla Nova, tram Balcó
del Mediterrani, i fins a les 14 h.
Salta Tecla, Parc d’activitats
infantils.
Organitza: Club dels Tarraconins i
Onda Cero Tarragona
10 h, Rambla Nova, tram
Teresianes. Iniciació
als escacs i partides
simultànies, sense inscripció
prèvia.
Organitza: Club Escacs Tarragona

10 h, Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona, pl. del
Rei, 5, fins a les 14 h. Jornada
de portes obertes.
Billar a tres bandes
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11 h, Moll de Costa. 3a Marxa
BTT Memorial Josep Lluís
Navarro.
Organitza: Club Ciclista Tarragona
11 h, parc del Francolí, al final
de la Rambla. V Trobada
de Gossos Beagle de la
Província de Tarragona.
Organitza: Trobades Beagle
de la Província de Tarragona
Col·laboren: Tossuts, Centre
Guau, Petjades i Tresky
12 h, Port Esportiu/Costa de
Tarragona. XIX Regata Santa
Tecla de creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic
Tarragona
12 h, Teatre Auditori del Camp
de Mart. CantaJuego presenta
Del 1 al 7. És el fenomen infantil
de la temporada, interpretat pel
grup EnCanto, que arrasa per
allà on passa. Més de 600.000
espectadors, 800.000 còpies
venudes dels seus 12 DVD, 23
discos de platí i 3 discos d’or són la
garantia que l’èxit està assegurat.
Orientat per als nens i nenes de 0
i 6 anys, CantaJuego ens proposa
utilitzar la música i el moviment
per posar en funcionament la
imaginació i la fantasia. En aquesta
ocasió presenten el seu espectacle
Del 1 al 7, on el grup es disposa a
passar unes divertides vacances a
la granja del seu amic el Burro Pepe.
Preu: a partir de 15 €.
Venda d’entrades: Teatre Metropol
i les 24 h a Servicaixa.

12.30 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada.
12.30 h, pl. de les Cols.
Santa Tecla gastronòmica. La
Denominació d’Origen Tarragona
presenta la quarta edició del
concert vermut del vi i el
formatge. Una de les millors
combinacions a l’hora del
vermut! Per acompanyar aquesta
contundent combinació, la bona
música tradicional dels Et Farem
un Bombo.
Col·labora: DO Tarragona
15.30 h, Rambla Nova, des de
l’estàtua dels despullats i fins
al Balcó del Mediterrani. XXIII
Trofeu Santa Tecla de
Ciclisme.
Organitza: Club Ciclista Campclar

CantaJuego
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18 h, pl. del Rei. Espectacle
de dansa. Alumnes de l’Scènic
Dansa APA Sagrat Cor prendran
part en la mostra de dansa
clàssica, contemporània, jazz,
funky i hip-hop.
Organitza: Scènic Dansa / Col·legi
Sagrat Cor
Col·labora: APA Col·legi Sagrat
Cor
18.30 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada.

17 h, Rambla Nova, tram Balcó
del Mediterrani, i fins a les 20 h.
Salta Tecla. Parc d’activitats
infantils.
Organitza: Club dels Tarraconins i
Onda Cero Tarragona
18 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La
Caixa, Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en català a
l’exposició “La febre d’or”.
18 h, pl. de la Font. Món Camp.
Músiques i cançons d’una altra
època a ritme tranquil. Un bon
remei per pair tots els dies de
festa acumulats!
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18.30 h, pl. dels Sedassos. Santa
Tecla Familiar. Ball de gralles
petit. Un repertori de peces
tradicionals de festa combinades
amb cançons tradicionals infantils
que, a través del joc i l’animació,
engrescaran els nens (i no tan
nens) a participar-hi activament.
Amb la presència dels gegantons
Espineta i Cargolí.
Organitzen: Grallers de l’Alfàbrega

Castellano Leonés de
Tarragona i el grup Calamus
de Vilanova i la Geltrú.
Organitza: Centro Castellano
Leonés de Tarragona

18.30 h, local social de la Colla
Jove Xiquets de Tarragona,
c. Cós del Bou, 23. Concert
coral infantil amb la coral Els
Rossinyols, que interpretaran la
Comèdia del Gall de Michael Hurd.
Organitza: Colla Jove Xiquets de
Tarragona

19 h, Sala Trono, c. Misser
Sitges, 10. Juan Manuel Mora
presenta Flamenco en
esencia.
Cantant: Juan Manuel Mora.
Guitarra: Juan José Ramos.
Un espectacle que ens convida
a viatjar a través dels pals del
flamenc, recorrent paratges que

19 h, pl. Verdaguer. Jotes
amb el grup del Centro

Correfoc

19 h, CaixaForum Tarragona.
Obra Social - Fundació La Caixa,
Cristòfor Colom, 2. Visita
comentada en castellà a
l’exposició “La febre d’or”.
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van des de la bulería i els tangos
fins a paradisos emocionals com
les seguiriyas i la granaína.
Un dels cantaores de flamenc
amb més projecció internacional
fa una parada a la Sala Trono
després d’actuar en els millors
escenaris de tot el món.
Venda d’entrades: taquilla@
salatrono.com o trucant al 977
222 014. Preu: 15 €.

Recorregut: pl. de la Mitja Lluna,
c. Unió, pujada per la Rambla
Nova fins al Balcó per un lateral,
baixada per la Rambla Nova per
l’altre lateral fins a l’estàtua dels
despullats.

22.30 h, des de la pl. de la Mitja
Lluna. El Correfoc de Santa
Tecla. Cada any, la darrera nit de
Festes s’omple de les espurnes
i trons de carretilles i sortidors.
Enguany les forces de l’infern
estaran representades pels grups
Ball de Diables de Vilafranca del
Penedès, Ball de Diables de Valls,
Ball de Diables de Vilanova, Ball
de Diables de Tarragona, Colla
Diables Voramar del Serrallo,
Drac de Vilanova, Drac del Morell,
Drac de Tarragona, Bou de
Tarragona i Víbria de Tarragona.

0.15 h, des de l’estàtua dels
despullats. Sorollosa traca
per la Pirotecnia Zaragozana,
amb el final de terratrèmol
acompanyat de l’emocionant
Visca Santa Tecla! i de la
façana pirotècnica que
s’enlaira des de l’esquena
de l’estàtua de Roger de
Llúria al mateix Balcó del
Mediterrani.
TOTES I TOTS A
CÓRRER LA TRACA PER
ACOMIADAR SANTA
TECLA!!!

24 h, Rambla Nova, al voltant
de l’estàtua dels despullats.
Eixordadores carretillades
finals.
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EXPOSICIONS
Palau de Congressos. Sala Genius.
“Santa Tecla als ulls”, de Laura
Cammarata i Benedetto Tarantino.
Obert d’11 a 14 h i de 18 a 21 h.
Diumenges tarda i dilluns tancat. Fins
al 9 d’octubre.
Local social dels Xiquets de
Tarragona, c. Santa Anna, 1.
“Xiquets de Tarragona: 130
anys d’emocions”. Oberta els dies
d’assaig.
Claustre del Seminari, c. Sant Pau,
4. “Iconografia i goigs de Santa
Tecla”, en el marc d’activitats del
congrés “Tecla, deixebla de Pau,
santa d’Orient i d’Occident”. Del 20 de
setembre al 29 d’octubre. Oberta de
dilluns a divendres, de 10 a 20 h.
Agrupació Fotogràfica de Tarragona,
Governador González, 7, entresòl.
“Santa Tecla Digital 2010”.
Institut Municipal d’Educació de
Tarragona, av. Ramón y Cajal, 70.
Exposició d’art “Tarracotecla”.
Obert de dilluns a divendres, de
10.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h. A
partir del 21 de setembre.
Pati del Rei Jaume I, pl. de la Font,
1. “Valery Smilyaev”. Obert
diàriament.
Cafè Teatre Metropol. “En 75 segons”,
d’Aitor Pombo i Agustí Arévalo. Instantànies Polaroid de la 2a Mostra Ta’Rumba
de Tarragona. Fins al 25 de setembre.
Institut Municipal d’Educació de
Tarragona, av. Ramón y Cajal, 70.
“Club Ciclista Tarragona, 65
anys d’història”. Obert de dilluns

a divendres, de 10.30 a 13 h i de 16
a 20.30 h. Fins al 20 de setembre.
Escola El Miracle, pl. Cardenal Arce
Ochotorena, s/n. “75 anys mirant al
mar”. Exposició commemorativa del 75è
aniversari de l’escola. Del 19 de setembre
al 15 d’octubre en horari de l’escola.
Museu d’Art Modern de Tarragona, c.
Santa Anna, 8. “Maties Palau Ferré
i el seu paradís”. De dimarts a
divendres, de 10 a 20 h; dissabtes,
de 10 a 15 h i de 17 a 20 h; festius,
d’11 a 14 h. Dilluns tancat. Del 16 de
setembre al 23 d’octubre.
Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona, pl. del Rei, 5. “Desc-obrim
el Teatre”, una proposta creativa i
de col·laboració. Laborables, de 9.30 a
20.30 h; festius, de 10 a 14 h. Fins al
26 de febrer de 2012.
Serveis Territorials de Cultura. Casa
de la Generalitat, c. Major, 14. “66
Lime Road”, d’Esperança Cobo. De
dilluns a divendres, de 9 a 14.30 h.
Fins al 21 d’octubre.
Estació d’Autobusos, pl. Imperial
Tàrraco, s/n. Instal·lació artística
“(in) confort-misme”, de Violeta
Bru, Agustina Bonessi i Lázaro
Ginartes. Projecte Estació Creactiva. Des del 15 de setembre.
Organitzen: Col·lectiu Künstainer i
Empresa Municipal de Transports
Tinglado 1 del Moll de Costa. “Detalles invisibles. Pablo PérezMínguez”. De dimarts a dissabte, de
10 a 13 h i de 17 a 20 h; diumenges
i festius, d’11 a 14 h. Fins al 13 de
novembre.

Organitzen: Ministeri de Cultura i
CEMAPT
Tinglado 4 del Moll de Costa. “Els
pintors del Gual 1331. De la mà
de Tito Figueras”. De dimarts a
dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h;
diumenges i festius, d’11 a 14 h. Fins
al 25 de setembre.
Organitzen: Tito Figueras i CEMAPT
CaixaForum Tarragona. Obra Social
- Fundació La Caixa, Cristòfor Colom,
2. “La febre d’or”. De dilluns a
divendres, de 10.30 a 21 h; dissabtes
i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h.
Del 15 de setembre al 20 de novembre. Reserves de visites comentades
per a grups i activitats per a gent
gran al telèfon 977 249 871.
CaixaForum Tarragona. Obra Social
- Fundació La Caixa, Cristòfor
Colom, 2. “Canal Visual”. Mostra
de videodansa contemporània
a la sala d’audiovisuals. De
dilluns a divendres, de 9 a 21 h;
dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de
16 a 21 h. Del 15 de setembre al
16 d’octubre.
Sala d’Exposicions CatalunyaCaixa,
Higini Anglès, 5. “Grup de Tarragona 1970-1972”. Fins al 25 de
setembre. De dilluns a diumenge, de
10 a 14 h i de 17 a 21 h.
Art/Espai Rosselló, baixada
Pescateria, 27, baixos. “Metropolis”, de José Luis Rosado. Del 15
de setembre al 15 de novembre.
Visites concertades: 653 942 887 josepmrossello@gmail.com.
Museum Cafè, c. Sant Llorenç, 5.
“Fotografies de Gerard Boyer,
M.A.R.”. Obert de dimecres a
dissabte a partir de les 21 h.

Ateneu de Tarragona, c. Sant
Magí, 4. 2a Mostra Artística i
Literària de Socis. Obert de dilluns
a divendres, de 17 a 21 h. Fins al 9
d’octubre.
Sala d’Àmbit Cultural d’El Corte
Inglés, rambla del President Lluís
Companys, 7. “Grup Escènic Atenea, 50 anys”. Obert de 10 a 22 h.
Del 19 al 30 de setembre.

INTERNET
santatecla.tarragona.cat
www.tarragona.cat
Viu Santa Tecla a les
xarxes socials!
Després d’un primer any de
tempteig, Santa Tecla es capbussa
de ple en el món 2.0! Podeu seguirnos a la pàgina http://facebook.
com/santateclatarragona de
Facebook o al compte @SantateclaTGN de Twitter. Hi trobareu un
munt d’informació per no perdre’s
ni un detall de les Festes: notícies,
avanços de programació, imatges
dels moments més destacats, canvis
d’última hora, etc. I també podeu
fer-nos arribar les vostres recomanacions, explicar-vos què us ha
agradat més o penjar-hi les vostres
fotografies. Gaudeix de les Festes
també a Internet! Ja #essantatecla
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SERVEIS ÚTILS
Telèfons d’informació
Ajuntament.........................977 296 100
Casa de la Festa................977 220 086
Teatre Metropol................977 244 795
Patronat de Turisme........977 250 795
Centre d’Emergències ....112
Emergències de persones sordes:
Fax...................................900 500 112
SMS.................................679 436 200
Guàrdia Urbana ................092
Mossos d’Esquadra ..........112
Bombers .............................112
Protecció Civil ..................112
Assistència sanitària ......112
Bus de Nit ...........................012
EMT ......................................977 549 480
...............................................902 365 114
Estació d’Autobusos ........977 229 126
RENFE ..................................902 240 202
Servei Municipal de la Discapacitat
...............................................977 241 909
Estand de Festes
Rambla Nova: diàriament,
de l’11 al 24 de setembre,
de 10 a 22 h, ininterrompudament.
Dissabte 10 de setembre,
de 17 a 22 h.
Diumenge 25 de setembre,
de 10 a 14 h.

Casa de la Festa
Via Augusta, 4.
Diàriament podreu visitar gratuïtament el nostre Seguici Popular i
endinsar-vos en la seqüència ritual
de la festa gran de Tarragona.
Horari d’estiu fins al 25 de setembre.
De dimarts a dissabte:
d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.
Diumenge: d’11 a 14 h.
Per motius operatius, romandrà tancada la tarda del dia 22 i tot el dia 23.
EMT. SERVEI D’AUTOBUSOS
www.emtanemambtu.cat
El dia de Santa Tecla els autobusos
són gratuïts.
Del 16 al 24 de setembre, servei de
Bus Nit.

PER A CONNEXIONS AMB BUS
FORA DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA
Bus de Nit de la Generalitat de
Catalunya (012)
www.mobilitat.net

EN CAS DE PLUJA
Us demanem calma i comprensió.
L’organització treballa permanentment
perquè totes les activitats funcionin,
però la climatologia és un handicap
de vegades insuperable. Consulteu les
alternatives que us oferim al web,
Facebook i Twitter.
Tot i així, els següents escenaris
tenen a cobert tant la zona de
músics com la d’espectadors, per la
qual cosa els actes es faran sempre
d’acord amb els horaris previstos:
* Antiga Audiència
* Casa de la Festa
* Catedral
* Envelat de la plaça Verdaguer
*R
 ecinte Firal del Palau de
Congressos
*S
 ala August del Palau de
Congressos
* Tarraco Arena Plaça
*T
 eatre Auditori del Camp de Mart
* Teatre Metropol
Els següents escenaris estan a cobert
en la zona de músics, per la qual cosa,
llevat que la pluja es produeixi en el
mateix moment previst per a les actuacions, es poden garantir en tot moment:
* Plaça del Rei
* Jardins del Camp de Mart
* Passeig de les Palmeres
La diada castellera del diumenge
18, 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 19, 20, 21, 22, 23 i 24
de setembre— poden tenir pròrrogues
horàries d’endarreriment de 30 o 60
minuts.

La professó del dia 23 es limitaria a
ser una Entrada del Braç. Si plogués
un cop iniciada la professó, un cop
amainés es faria l’Entrada dins la
Catedral.
Activitats que es traslladaran a
escenaris alternatius en cas de
pluja, sempre que sigui possible
tècnicament:
* Trasllats al Recinte Firal:
Dia 20. La Troba Kung-Fú + Bongo
Botrako.
Dia 22. Revetlla d’orquestres La
Salseta del Poble Sec + Cimarron.
Dia 23. Revetlla amb Los Buhos.
* Trasllats a l’envelat de la plaça
Verdaguer:
Dia 17. Ball de gralles.
Dia 22. L’Entrada de Músics seria un
concert vermut (12 h) / nit: revetlla
amb l’Orquestra Melodia.
Dia 24. Concert vermut dels grallers.
Dia 25. Concert vermut del vi i el
formatge.
* Trasllats a l’Antiga Audiència, pl.
Pallol, 3:
Dia 19. Conteclada.
Dia 20. Conteclada.
Dia 21. Conteclada.
Dia 24. Cafè concert de grallers
locals.
* Trasllats al Teatre Metropol:
Dia 22. Balls parlats.
* Trasllats al local de la Colla
Jove:
Dia 20. Festa Tecletes, Anna Roig i
l’Ombre de Ton Chien.
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FESTA PER A TOTHOM:
EL GAUDI FESTIU DE LA
CIUTADANIA AMB DISCAPACITAT
21a EDICIÓ
El programa Festa per a Tothom, impulsat des del 1991 pel Servei Municipal
de la Discapacitat, en l’actualitat adscrit
a la Conselleria de Polítiques d’Igualtat,
pretén contribuir a una visualització
més destacada del fet de la discapacitat com a dimensió humana i social,
mitjançant dispositius que faciliten la
participació dels col·lectius a la festa,
prenent-la com a moment àlgid de la
ciutat, veritable receptora del projecte.
Amb la implicació d’un equip que
adopta el format de penya festiva, en
la qual queden diluïdes les condicions
de discapacitat i voluntariat, així com
la disposició de transport adaptat i
el servei d’interpretació de llengua
de signes, es participarà en un seguit
d’actes festius i se’n protagonitzaran
d’altres, com ara:
-El dissabte 17, a les 12 h, a l’estand
de Festes de la Rambla Nova, es
portarà a terme la recepció a tots
els participants.
-La llengua de signes serà un dels
parlars de les Festes des del mateix
Pregó, el dimecres 21, a les 18 h, a

SEGURETAT
Mesures de seguretat que cal
seguir en els llocs on es realitzen actuacions amb foc:
· MANTINGUEU portes i finestres
tancades, persianes abaixades,
aparadors i vidres protegits i

la sala d’actes de l’Ajuntament, dins
d’un itinerari d’actes festius adreçat
a la comunitat sorda.
-El dimecres 21, a les 21 h, el Teatre
Metropol acollirà l’estrena de l’obra
Pomografia, creada i interpretada per
Al Trot Teatre, l’elenc de l’Associació
Provincial de Paràlisi Cerebral.
Per gentilesa de l’ONCE, el programa
de Festes està transcrit al sistema
braille i compta amb una nova
entrega del col·leccionable sobre els
elements festius, editat en relleu per
al seu resseguiment tàctil, enguany
amb la reproducció del bandoler
protagonista del Ball de Serrallonga.
Programa a disposició a l’estand de
les Festes a la Rambla Nova, i a la
seu de l’ONCE, Rambla Vella, 11. Així
mateix, el web de les Festes segueix
paràmetres d’accessibilitat.
Tots els espais festius són accessibles a les persones amb mobilitat
reduïda.
Festa per a Tothom compta, des del
2002, amb el suport de Dow Chemical
i la complicitat del seu equip humà.

tendals recollits, i no tingueu roba
estesa o altres elements similars.
·N
 O COL·LOQUEU cap element que
pugui obstaculitzar l’actuació o el
pas fluid de la gent.
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·N
 O TIREU aigua fins que no hagi
acabat l’actuació.
·N
 O ENCENGUEU foc ni fumeu a
prop de les bosses o carretons del
material pirotècnic.
·N
 O ENVAÏU l’espai de l’actuació i no
agafeu ni destorbeu cap dels seus
membres.
· VESTIU preferentment roba de cotó
o texana, en cap cas fibra sintètica. I
barret o bé un mocador lligat al cap.

· M
 ANTINGUEU LES DISTÀNCIES
de seguretat adients per
prevenir-se de les espurnes
i detonacions dels productes
pirotècnics.
·S
 EGUIU les indicacions de
l’organització.
· 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.

LA BOTIGA DE LES FESTES
Podeu adquirir tot el material de les
Festes a l’estand de la Rambla Nova:
les samarretes, els mocadors, la bossa…, i tot allò que editen les entitats
festives de la nostra ciutat. Aquí en
teniu algunes mostres:
LA SAMARRETA DE LES FESTES
Editada pel Ball de Diables de
Tarragona.

També la podeu adquirir als
establiments El Negrito i la Negrita,
Llibreria La Capona, Restaurant l’Avi
Tòful, Patronat de Turisme, Joieria
Feijoo i El Lloro, i també al Mercat
Central i a l’estand de Festes.10 €
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Llibreria Nàutica Cal Maties, Vins i
Licors Jové, El Lloro, El Negrito i la
Negrita, i també al Mercat Central de
Tarragona i a l’estand de Festes. 6 €
EL PÒSTER DE LES FESTES
Pòster del Seguici tarragoní, il·lustrat
per Hugo Prades. 3 €

EL MOCADOR DE LES FESTES
Editat per la Moixiganga de Tarragona, el podeu trobar als cellers de
la ciutat Bodega Enric, Bodega Jové,
Celler Rovira, Bodega Jordà i Celler
del Port, i al Restaurant Vinateria
Rovira. També al Patronat de Turisme, al Mercat Central i a l’estand de
Festes. 5 €

EL PUZLE DE LES FESTES
Editat pels Grallers Els 4 Garrofers.
Pot adquirir-se a El Lloro, Llibreria
la Capona, Llibreria Nàutica Cal
Maties, Llibreria Travé, Quiosc
Papereria Trama, La Picateca, Quiosc
del Barri, i també al Mercat Central i
a l’estand de Festes. 8 €

EL BARRET DE LES FESTES
Confeccionat per l’Empresa Municipal
de Mitjans de Comunicació, el podeu
trobar a l’estand de promocions del
Mercat. Comprant a les parades
de l’Associació obtindreu vals de
descompte! 3 €
LA BOSSA DE LES FESTES
Editat per la Colla de Diables
Voramar i la Víbria de Tarragona,
el podeu trobar als establiments

LA XAPA DE LES FESTES
Editada per l’Agrupació Cultural i
Esportiva de CCOO de l’Ajuntament
de Tarragona. 1 €

EL DVD DE LES FESTES DE SANTA
TECLA
Editat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona.
Segona edició, 2007. 10 €

BIBLIOGRAFIA SOBRE SANTA
TECLA
A l’estand de la Rambla Nova podeu
trobar les novetats i edicions d’anys
anteriors, en una iniciativa conjunta
de les entitats i de Traditeca’t. A
les llibreries de Tarragona podeu
adquirir-los durant tot l’any.

ALTRES
CONCURSOS

+ Santa Tecla Digital 2011.
Concurs de Fotografia Digital. Amb
motiu de les Festes de Santa Tecla,
l’Agrupació Fotogràfica de Tarragona
convoca aquest concurs de fotografia digital sobre la festa gran de la
ciutat. Consulteu-ne les bases a
www.aftgn.com.

LA FESTA ALS ULLS

El projecte del fotògraf tarragoní
Pep Escoda per tal que destacats
noms de la fotografia internacional
vinguin a Santa Tecla i en captin
la seva visió particular i singular,
arriba enguany a la setena edició.
Després del sicilià Santo Eduardo
Di Miceli, de la italiana establerta a
Viena Tania Marcadella, de l’artista
argentina Guadalupe Fernández Pose,
de la parella de fotògrafs madrilenys
Sergio Moya i Ximena Garrigues,
de la israeliana Michael Kolchesky,
i l’any passat els italians Laura
Cammarata i Benedetto Tarantino,
enguany tindrem entre nosaltres
Gabriel Tizón, un gallec de Ferrol,
fotògraf que treballa la fotografia
documental i social. Ha realitzat
treballs en països com Guinea Bissau,
els EUA, Croàcia, Algèria, el Senegal,
Indonèsia i l’Equador. A Tarragona
mirarà de trobar noves visions de la
nostra festa. www.gabrieltizon.com

JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI

Les Jornades Europees de Patrimoni
és un programa de sensibilització
sobre el Patrimoni Cultural, promogut
pel Consell d’Europa en col·laboració
amb la Unió Europea, concebut com
una jornada de portes obertes que ha
aconseguit un èxit sense precedents
a tot Europa, ja que en l’actualitat els
cinquanta estats signataris del Conveni
Cultural Europeu participen en aquesta
activitat. El Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya ha fixat la
celebració d’aquestes jornades a Catalunya els dies 23, 24 i 25 de setembre.
Per tercer any consecutiu, Tarragona
també participa en les Jornades
Europees, aquest cop dins de la programació d’actes de les Festes de Santa
Tecla. La Conselleria de Patrimoni
Històric de l’Ajuntament, a través del
Museu d’Història de Tarragona, amb la
col·laboració de l’Arquebisbat de Tarragona, ha organitzat tres visites a tres
llocs en diferents fases d’actuació:
*H
 ort de l’Arquebisbe, on es podrà
veure el resultat de la restauració
del tram de muralla així com
accedir a aquest espai a peu del
Palau Arquebisbal.
*C
 a l’Agapito, on s’exposaran els
resultats parcials d’una investigació
arqueològica en curs i es presentarà una mostra de materials de
diverses èpoques recuperats en
l’excavació.
* Les Voltes del Circ de la plaça
dels Sedassos, un espai de gran
bellesa que en el futur s’ha de fer
visitable, per comprendre millor la
magnitud del Circ de Tarraco.
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TAC 12, EL CANAL PÚBLIC DE TV DIGITAL DEL
CAMP DE TARRAGONA
Programació especial de les
Festes de Santa Tecla 2011:

de la representació del Ball de
Dames i Vells.

• Diumenge 18
19 h, retransmissió en diferit de la
diada castellera del diumenge.

• Dissabte 24
20.30 h, retransmissió en diferit de
la baixada dels pilars caminant.
15 h, retransmissió en diferit de la
professó de Santa Tecla

• Dimarts 20
20.30 h, retransmissió en diferit de
la diada castellera del diumenge.
• Dijous 22
21 i 23 h, retransmissió en diferit
del Retaule de Santa Tecla.
• Divendres 23
13, 14.30 i 16.30h, retransmissió en
diferit del Retaule de Santa Tecla.
21 i 23 h, retransmissió en diferit

LES FOTOGRAFIES
Montse Riera, Begoña Parra, Laura
Cammarata, Benedetto Tarantino,
Arxiu Històric de la Ciutat de
Tarragona, Arxiu Xiquets de
Tarragona, Arxiu Club Maginet,
Arxiu Orquestra Melodia i Arxiu
del Departament de Cultura.

• Diumenge 25
15 h, retransmissió en diferit de la
representació del Ball de Dames i
Vells.
16 h, retransmissió en diferit de la
baixada dels pilars caminant.
19.30 h, retransmissió en diferit de
la professó de Santa Tecla
Podeu sintonitzar el TAC 12 al canal
54 de la TDT.

• Patrocinadors

• Amb el suport de

Col·laboradors

• Mitjans oficials

Agro Tarraco
Aon Gil I Carvajal
Barquet
DO Tarragona
Els Fruits Saborosos
Griñó
Grup Mas
Invall
Sirusa
Sirvent
Urbaser
Urbinox Beneito
Gruas David

Mitjans col·laboradors
La Ciutat
Tarragona 21. cat
Edance.es

