EFEMÈRIDES
125 anys de la Cambra de Comerç
40 anys de l’agermanament entre Tarragona i l’Alguer
30 anys de l’Esbart Dansaire de Tarragona
30 anys de la Mostra de Folklore Viu
25 anys de la Mulassa
25 anys de So Nat, Grallers de Tarragona
25 anys de la samarreta de les festes
25 representacions del Retaule de Santa Tecla
15 anys del Ball de Valencians
10 anys del Ball dels Set Pecats Capitals

Tarragonines, tarragonins, tecleres i teclers de tota la ciutat: guarniu
finestres i balcons amb senyeres i domassos!
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El temps llisca sotmès a dues dimensions diametralment oposades però complementàries. Per una
banda hi ha l’existència atrafegada i, en aquests
temps difícils, sotmesa a la tirania dels esdeveniments quotidians que no sempre són volguts. I
per l’altra, els moments balsàmics de la festa que
ens fan veure la vida des d’una perspectiva més
genuïna i vital.
Com Santa Tecla, una joia del calendari festiu
dels Països Catalans declarada Festa Tradicional
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya
l’any 1996 i Festa d’Interès Turístic pel Govern de
l’Estat l’any 2002. Aquesta causa de complaença
dels tarragonins i tarragonines, només és un valor
afegit a una efemèride que també és el referent
d’identitat d’una ciutat mil·lenària i singular que
enguany, a més, és Capital de la Cultura Catalana.
Santa Tecla és l’ànima de la gent que la fa possi-

SALUTACIÓ
ble, fins i tot en temps difícils en què des de les
institucions anem curts d’armilla i hem de confiar
en la voluntat i la generositat de la ciutadania. També és la tradició viva en estat pur, el leitmotiv que
ens anima a participar i a sortir al carrer, la font de
convivència de la diversitat social i un seguit de
sensacions i emocions que ens fan posar la pell de
gallina: músiques, efluvis, sabors, passions, nostàlgia… Potser per això fomenta la nostra dimensió
social i afavoreix la relació entre els tarragonins.
Sense ser el centre del món, Tarragona concentra
una alta densitat de patrimoni mundial en diversos
aspectes: monumental —amb els vestigis romans—,
gastronòmic —amb la cuina mediterrània— i caste-

ller. Aquests dos últims intangibles són essencials
en la nostra festa, però no els únics, tal com podreu
comprovar en el programa que teniu a les mans.
Us desitjo que gaudiu amb plenitud d’aquests dies.
Visca Santa Tecla i visca Tarragona!!
Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona
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Arriba un dels moments més esperats de l’any i un
dels eixos d’activitat principals de Tarragona 2012,
Capital de la Cultura Catalana. Com molts ja sabeu,
la nostra ciutat llueix, enguany, aquesta designació, que ens dóna l’oportunitat de projectar, amb
més força, tot allò que som i tot allò que fem. La
designació ens arriba no només pels més de 800
actes que aquest 2012 s’han organitzat fins al mes
d’agost, sinó per la trajectòria d’una ciutat viva que,
des de fa ja molts anys, dia rere dia, es troba en
locals, assaja, es forma, construeix, crea, com una
necessitat quotidiana. Només en els primers vuit
mesos de l’any, gairebé 400.000 persones hi han
assistit, 80 entitats s’han associat a la designació,
i s’ha reconegut, en entrevistes, reportatges i seguiment, la feina diària de 250 persones i agents a
través de les xarxes digitals de la capitalitat.

Enguany, la imatge de Santa Tecla se centra en el
Ball dels Set Pecats Capitals, l’element del Seguici, recuperat fa deu anys, que explica més bé la
contradicció humana, individual i col·lectiva. Com
una lliçó de vida, la virtut i el pecat es passegen
cada any davant nostre i ens interroguen. Les
màscares recullen l’esperpent carnavalesc i espanten els més petits; als adults, ens
inquieten. I és així perquè es converteixen en el nostre mirall, ens sintetitzen
la disbauxa i el seny, el pessimisme i
l’optimisme, la dualitat que portem
dins. La simplicitat de les formes per
les quals ha optat la proposta gràfica
de la Festa és, d’altra banda, la millor
manera de transmetre el simbolisme
que contenen, i sintetitza, amb encert, altres
contradiccions aparents i quotidianes: tradició i
modernitat; també veritat i teatre.
La Festa és, sense dubte, el moment que canvia
més la nostra ciutat, la nostra comunitat i la nostra
individualitat, i fa aflorar la passió i el llamp que
identifiquen Tarragona. És un esdeveniment en què
experimentem, de primera mà, amb molta intensitat, com la cultura ens transforma. Per això, Santa
Tecla sempre ens ha fet i ens farà capital, ara, en el
passat i en el futur.

EL CONVIT
Si una cosa podem afirmar és que Tarragona és
una terra passional, arrauxada, i que la seva gent
sempre ens debatem entre el desarrelament i el
sentiment de pertinença, entre la línia blava de
l’horitzó que se’ns emporta lluny i el pes de la pedra, de la història amb què convivim de manera
natural. Som part de la terra del llamp i la nostra
riquesa és la contradicció que ens defineix des de
sempre: la confluència, en tots nosaltres, de l’ordre
i l’aventura, de l’entusiasme i de la crítica.
És aquest caràcter el que ens porta a viure la Festa
fins a l’extrem, implicant-nos-hi al màxim, des de dins
i des de fora. És aquest caràcter el que fa que ens
apropiem del carrer, de les places, i que, conscients
que vivim la història dia a dia, atorguem una dimensió
simbòlica especial als balls, als gestos, a les paraules,
a les situacions que compartim en comunitat. Finalment, és aquest caràcter també el que ens distingeix
culturalment dins dels territoris de parla catalana i,
més enllà de les xifres objectives assolides, el nostre
llegat com a Capital de la Cultura Catalana.

Visca el llamp! Visca Tarragona! Visca Santa Tecla!
Carme Crespo Blázquez
Consellera de Cultura, Patrimoni i Festes
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ACTES
PREVIS
DIUMENGE 2 de setembre
17 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Acte de proclamació de la Pubilla de
Tarragona 2012. Amb la presència de
nombroses pubilles de diferents indrets
del país, avui es farà l’acte oficial de
proclamació, així com el comiat de la
Pubilla 2011.
Organitza: Ateneu de Tarragona

DIVENDRES 7 de setembre
19.30 h. Antic Ajuntament, carrer Major,
39. Inauguració de l’exposició col·lectiva
dels artistes participants en els VIII
Tallers Oberts dels Artistes de la Part
Alta.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03
20 h. pati de la Diputació, pg. de Sant
Antoni, 100. Inauguració de l’exposició
de Tarracoart i concert amb el cor A
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Little Note. Tarracoart és una associació
cultural d’artistes, sense ànim de lucre,
amb una doble pretensió: reivindicar l’art
fet a Tarragona i contribuir, amb les seves
obres, a fer que el públic s’acostumi a
contemplar art.
Organitza: Tarracoart
21.30 h. Part Alta. Obertura dels tallers
dels artistes participants en els VIII Tallers
Oberts dels Artistes de la Part Alta.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

DISSABTE 8 de setembre
11 h. Part Alta. Obertura dels tallers dels
artistes participants en els VIII Tallers
Oberts dels Artistes de la Part Alta.
Horari: d’11 a 14 h i de 18 a 24 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03
12 h. Espai Jove La Palmera (plaça
Imperial Tarraco, s/n). Vermut familiar per

actes previs
donar suport a la postproducció del vídeo
Crossing limits d’Andrea Eidenhammer.
Amb música en directe de Viviam
Amarante, cantautora brasilera, i de dos
grups locals de rumba catalana i cubana.
Organitza: Crossing limits

DIUMENGE 9 de setembre
11 h. Part Alta. Obertura dels tallers dels
artistes participants en els VIII Tallers
Oberts dels Artistes de la Part Alta.
Horari: d’11 a 14 h i de 18 a 21 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

9 h. Col·legi Sant Rafael. Santa Tecla a les
escoles. El Lleó a les escoles.
9 h. Escola Tic-Tac. Santa Tecla a les
escoles. La Cucafera a les escoles.
11 h. Escola Campclar. Santa Tecla a les
escoles. La Víbria a les escoles.
11 h. estand de Festes, enguany instal·lat
al vestíbul del Teatre Tarragona, a la Rambla
Nova. La ràdio de les festes. Tarragona
Ràdio 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.

DIMARTS 11 de setembre
10 h. vestíbul del Teatre Tarragona. Obertura
de l’Estand de Festes 2012, aquest any
ubicat de manera extraordinària en aquest
original i emblemàtic espai. Primer tastet de
festa i primer tastet de teatre.

DIMECRES 12 de setembre
Per anar escalfant els motors festius 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.
9 h. Col·legi Sant Domènec de Guzmán.
Santa Tecla a les escoles. El Drac a les
escoles.
9 h. CEIP La Floresta. Santa Tecla a les
escoles. La Víbria a les escoles.

19.00 h. Casa de la Festa, Via Augusta.
Presentació del nou curs de l’Aula
d’Instruments Tradicionals de l’Escola
Municipal de Música.
Organitza: Aula d’Instruments Tradicionals
de l’Escola Municipal de Música.
20 h. Centre Cultural Tarraconense El
Seminari, c. Sant Pau, 4. Jornades Valors i
Tradició Popular. Avui, “Valors i castells”.
Taula rodona amb representants de les
quatre colles castelleres de la ciutat,
moderada per Raquel Sans, periodista.
Més informació a www.seminaritgn.cat.
Organitza: Associació d’Antics Alumnes i
Amics del Seminari de Tarragona
20 h. Agrupació Fotogràfica de Tarragona,
Governador González, 7, entresòl. Inauguració
de l’exposició “Santa Tecla Digital 2011”.
Organitza: Agrupació Fotogràfica de Tarragona
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20.30 h. Museum Cafè, c. Sant Llorenç,
5. Pep Escoda presenta “Aerial Photo
by Joseph Scott”. Fins al 3 de novembre.
Obert de dimarts a dissabte a partir de les
21.30 h. Dies 17, 18 i 19 de setembre,
tancat.
Organitza: Museum Cafè

DIJOUS 13 de setembre
9 h. CEIP Sant Salvador. Santa Tecla a les
escoles. El Drac a les escoles.
9 h. Escola Sant Pau. Santa Tecla a les
escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona,
els Castells a les escoles.
9 h, Col·legi Joan Roig. Santa Tecla a les
escoles. La Víbria a les escoles
9 h. Escola Tarragona. Santa Tecla a les
escoles. El Lleó a les escoles.
9 h. Escola Cèsar August. Santa Tecla a
les escoles. La Cucafera a les escoles.
9 h. Col·legi Sagrat Cor. Santa Tecla a les
escoles. El Ball de Pastorets a les escoles.
18.30 h. Rambla Nova, Balcó del
Mediterrani. Presentació de la Begudeta, la
beguda infantil de les Festes de Santa Tecla.
La Santa Tecla Petita creix. Els darrers anys
s’han incorporat exitosament els actes de la
Baixadeta i el Correfoquet, i ara li toca a la
beguda per als més petits, sense alcohol, és
clar! La Begudeta es pot trobar a les Raffa
Gelati de la Rambla Nova i el Serrallo.
Organitza: Tecletes i Puzle A. C.
Patrocina: Port de Tarragona
Col·labora: Raffa Gelati
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19.30 h. Estand de Festes, Teatre
Tarragona. Presentació del cartell didàctic
de Santa Tecla a les escoles. Una
proposta didàctica a càrrec de l’Elisabet
Díez (Anduluplandu) en forma de cartell i
que aglutina tot el Seguici Popular.
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Patrocina: Repsol
20 h. Centre Cultural Tarraconense El
Seminari, c. Sant Pau, 4. Jornades Valors
i Tradició Popular. Avui, “Valors i Seguici
Popular”. Taula rodona amb representants
del Seguici Popular de la ciutat, moderada
per Ricard Lahoz, periodista.
Més informació a www.seminaritgn.cat.
Organitza: Associació d’Antics Alumnes i
Amics del Seminari de Tarragona
22 h. local social dels Xiquets de
Tarragona, c. Santa Anna, 1. Assaig
especial de Santa Tecla.
Organitza: Xiquets de Tarragona
23.30 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Festa Beach Club.
Organitza: Pub Highland

actes previs
DIVENDRES 14 de setembre
9 h. Escola SOLC. Santa Tecla a les
escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona,
els Castells a les escoles.
9 h. Escola Mare de Déu del Carme. Santa
Tecla a les escoles. Xiquets de Tarragona,
els Castells a les escoles.
9 h. Escola Bonavista. Santa Tecla a les
escoles. La Víbria a les escoles.
9 h. Escola Pau Delclòs. Santa Tecla a les
escoles. El Lleó a les escoles.
9 h. Col·legi La Salle. Santa Tecla a les
escoles. Castellers de Sant Pere i Sant Pau,
els Castells a les escoles.
9 h. CEIP Marcel·lí Domingo. Santa Tecla a
les escoles. La Cucafera a les escoles.
9 h. Escola l’Arrabassada. Santa Tecla a
les escoles. La Moixiganga a les escoles.
9 h. Col·legi El Carme. Santa Tecla a les
escoles. Colla Xiquets del Serrallo, els
Castells a les escoles.
11 h. Fundació Estela. Santa Tecla a les
escoles. La Cucafera a les escoles.
11 h. Escola Mare de Déu dels Àngels.
Santa Tecla a les escoles. La Víbria a les
escoles.
15 h. Col·legi Mare Nostrum. Santa
Tecla a les escoles. Turcs i Cavallets,
Patatuf, Cercolets, Valencians i
bastoners de l’Esbart Santa Tecla a les
escoles.

17 h. Residència Mare de Déu de la Mercè.
Pregó de les festes de la Residència a
càrrec de l’Associació de Voluntaris del
Tarragonès. Tot seguit, actuació de l’Aula
d’Instruments Tradicionals de l’Escola de
Música de Tarragona.
19 h. Casa del Mar, c. Francesc Bastos, 19.
Xerrada informativa: “El peu del corredor”.
Organitza: Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya
19 h. Hotel d’Entitats de Tarragona, c. Pons
d’Icart, s/n, pàrquing La Pedrera, 6a planta.
Inauguració de l’exposició “Dibuixa
el Seguici!”. Nens i nenes que hauran
assistit al taller de dibuix impartit per Jorge
Pérez ens mostraran la seva particular
visió del nostre estimat Seguici Popular.
Obert de dilluns a divendres de 10 a 21
h. i dissabtes de 10 a 14 h. Fins al 29 de
setembre.
Col·laboren: Hotel d’Entitats i Serviesport
19 h. pg. de les Palmeres. Obertura de
l’espai Barraques 2012. Avui es posa en
marxa aquest espai que durant tres dies
s’obre a la ciutat amb les propostes més
alternatives.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
19 h. cafeteria Can Peret, pl. de la Font,
6. Inauguració de l’exposició fotogràfica
“Tecla a Tecla”, d’Aitor Pombo, de Pixel
Moreno Studio. Una brillant lectura de la
nostra festa major.
Organitza: Pixel Moreno Studio
Col·labora: Can Peret
20 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Claret Clown presenta Sóc un pallasso
9

(Catalunya). L’encarregat d’encetar la
programació de la carpa de circ serà un
pallasso que és tot un referent. El Claret
arriba a Tarragona amb un espectacle per
a tota la família, amb les seves millors
rutines de clown i amb el seu sempre obert
diàleg amb el públic.
Preu: 5 €.
Venda d’entrades a la mateixa carpa dues
hores abans de l’inici de cada espectacle.

20 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Xerrada a l’entorn de la recuperació
de la Mulassa de Tarragona, 25 anys
després. Una bona oportunitat per
conèixer els detalls de tot el procés de
recuperació que va tenir lloc l’any 1988.
Organitza: Mulassa de Tarragona
20.30 h. xabola dels Xiquets del Serrallo,
c. Nou de Santa Tecla, 9. Assaig a la
fresca.
21 h. Centre Cultural Tarraconense El
Seminari, c. Sant Pau, 4. Inauguració de
la mostra fotogràfica “Les mans de Santa
Tecla”, fotografies de Tania Marcadella,
comissariada per Pep Escoda.
Organitza: Centre Cultural Tarraconense El
Seminari.

Claret Clown

20 h. Museu Bíblic Tarraconense, c. de
les Coques, 1. Inauguració de l’exposició
“Vita Theclae. Una narració artística de
Tarracoart”. Un recorregut narratiu a través
de creacions artístiques que recullen la
vida de santa Tecla des de la lectura de les
seves actes apòcrifes del segle II. El públic
podrà introduir-se en la primitiva història
de la patrona de Tarragona mitjançant
la particular mirada dels artistes de
Tarracoart. Obert de dimarts a divendres de
17 a 20 h. i dissabtes i diumenges de 10 a
13 h. Fins al 30 de setembre.
Organitzen: Museu Bíblic Tarraconense i
Associació Cultural Tarracoart
10

21 h. Centre Cultural Tarraconense El
Seminari, c. Sant Pau, 4. Sopar benèfic a
favor de la Fundació Bonanit i cloenda de
les Jornades Valors i Tradició Popular a
càrrec d’Antoni Vives, advocat.
Més informació i inscripcions a www.
seminaritgn.cat.
Organitza: Associació d’Antics Alumnes i
Amics del Seminari de Tarragona
21 h. Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86.
Inici de la XXVI edició de les 24 Hores
de Natació.
Organitza: Club Natació Tàrraco
21 h. pg. de les Palmeres. Sopar a
Barraques. Entrepans a la fresca a preus
populars.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona

actes previs
21 h. Sala Trono, c. Misser Sitges, 10. No
me hables de Felipe V, de Chema Trujillo.
La copla. La NASA. Un noi de poble. Una
mare boja pel seu fill… Camilo Vergara,
Camilín, el de Purita Cuneo. No sabem com
ho va fer, però aquí el tenen, al bell mig de
la NASA, de despatx en despatx amb un
pla, una idea, un somni, una gola coplera
i un escafandre per anar a la lluna. “La
cosa me viene de muy atrás, no debía de
tener más de 6 u 8 añitos. Yo ya por aquel
entonces quería dos cosas en la vida:
cantar coplas e ir a la luna”. Un espectacle
que ja ha commogut tots els cors dels qui
l’han pogut veure.
80 min. Comèdia. Espectacle en castellà.
Idea, direcció i interpretació: Chema Trujillo.
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com
o trucant al 977 222 014. Preu: 15 €.

21 h. parc Saavedra. Vivian Amarante en
concert. Concert de la cantautora brasilera
establerta a Tarragona.
Organitza: Bar El Portal
21.30 h. Part Alta. Obertura dels tallers
dels artistes participants en els VIII
Tallers Oberts dels Artistes de la Part
Alta.
Horari: de 21.30 a 22.30 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03
21.30 h. Restaurant La Platja, c.
Arrabassada, 2. 5è Sopar de Santa Tecla
a la fresca amb l’actuació de La Lluna i
els Blau Blues.
Organitza: Restaurant La Platja
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.
Organitza: Xiquets de Tarragona
22 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Bone
Machine Club presenta Sonic Trash (rock,
Bilbao). Preu: 7 € amb consumició.
Organitza: El Cau
22 h. pl. Verdaguer. La Carpa Friki.
Maxishows presenta Abrakarrusia
(Argentina). L’excèntric professor Vladimir
Odoroff ve des de Rússia amb un nou
espectacle d’il·lusionisme, mentalisme, circ
i molt, molt d’humor. Posseeix la facultat
de controlar el dolor i se li atribueix el do
de predir el futur. A cada racó del planeta
on actua aquest mag, públics de tot el
món queden atrapats per l’enginy d’aquest
increïble artista.
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Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.

23.30 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. Maitips en concert. Una disputa
musical entre el reggae i l’ska. Cançons
festives amb lletres crítiques, i melodies
enganxoses i alegres.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona

Maxishows

22 h. La Fresca, Camp de Mart. Funky-soul
Night. Concert de funk amb els tarragonins
Funkynessia i soul a càrrec dels falsetans
La Soul Machine.
Organitza: La Curiosa SCP
22.30 h. pg. de les Palmeres. Tret de
sortida a l’activitat de Barraques amb el
Contrapregó.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
23 h. parc Saavedra. DiscJonkey, una
sessió explosiva de hit rere hit, del soul al
funk, als 80, disco…
Organitza: Bar El Portal
23.30 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Festa Ron Barceló amb DJ Ivan.
Organitza: Pub Highland
12

24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. DJs,
Soulblonding + DaBeat + Salva.
Organitza: El Cau i Vòrtex Produccions
0.45 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. The Kluba en concert. Després
de deu anys de trajectòria i sis discos
publicats amb Skalariak, Juantxo Skalari
continua la seva trajectòria musical amb
The Kluba. Poesia de carrer amb bones
vibracions.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
2.30 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. DJ Kuru. Música de festa.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona

ds. 15 de setembre

DISSABTE
15
LA CRIDA, LA MOSTRA DE FOLKLORE I LA MARATÓ DE SANG
8.30 h. c. Rebolledo, davant del Bar
El Cortijo. Santa Tecla gastronòmica.
Esmorzar d’espineta amb caragolins.
Organitza: Bar El Cortijo
Col·labora: Xaranga la Guinyolada
9 h. Casal Esportiu Riuclar Torreforta. Inici
de les 30 hores de Bàsquet ADT Santa
Tecla 2012.
Organitza: Associació Deportiva Torreforta
9 h. Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86.
Inici de les 6 Hores de Tennis Taula.
Organitza: Club Natació Tàrraco
10 h. Rambla Nova, tram Teatre
Metropol. 10a edició de les 12 Hores de
Remergòmetre.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona

10 h. estadi municipal de Campclar. IX
Tetratló Santa Tecla.
Organitza: Club Atletisme Tarragona
10 h. Rambla Nova, tram Balcó del
Mediterrani, i fins a les 14 h. Santa Tecla,
parc d’activitats infantils Onda Cero.
Organitza: Onda Cero Tarragona
10 h. pg. Trafalgar, el Serrallo. Tecla’t
Serrallo 2012. Fira de Mostres.
Alimentació, begudes tradicionals,
fabricacions artesanes, productes amb
denominació d’origen… mirar i tastar!
Organitza: Port de Tarragona
10 h. Teatre Metropol, ininterrompudament
fins a les 22 h. Santa Tecla Solidària, 8a
Marató de Donació de Sang. Durant
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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. Recorda que pots
reservar hora per fer la teva donació. A
partir del 7 de setembre trobaràs més
informació al web del Banc de Sang: www.
donarsang.gencat.cat.
Amb tu al capdavant!
Organitza: Banc de Sang i Teixits,
conjuntament amb l’Associació de Donants
de Sang del Tarragonès i l’Ajuntament de
Tarragona

10.20 h. pl. de la Font. 1a aturada de la
baixada d’Amparitos Part Alta-Serrallo
amb la Xaranga de l’Estudi de Música de
Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo
10.40 h. Mercat Central, pl. Corsini. 2a
aturada de la baixada d’Amparitos Part
Alta-Serrallo amb la Xaranga de l’Estudi de
Música de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo
10 h. Museu del Port, el Serrallo. Tecla’t
Serrallo 2012. Activitat infantil: Una de…
pirates! Adreçada a nens i nenes de 5
a 10 anys. Places limitades. Informació i
reserves a museuport@porttarragona.cat.
Organitza: Museu del Port de Tarragona
11 h. Part Alta. Obertura dels tallers dels
artistes participants en els VIII Tallers
Oberts dels Artistes de la Part Alta.
Horari: d’11 a 14 h. Tallers infantils, de
18 a 22 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

8a Marató de Donació de Sang

10 h. des de la pl. del Fòrum. Arrencada de
la baixada d’Amparitos Part Alta-Serrallo
amb la Xaranga de l’Estudi de Música de
Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo
10 h. pl. de la Font. Santa Tecla
gastronòmica. Xistorrada popular.
Preu: xistorra i canya, 1,50 €.
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i
Sant Pau
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11 h. Jardins de la Reconciliació, al costat
de la Casa de la Festa. Santa Tecla familiar.
Balla els balls. Enguany es compleix la
quarta edició d’aquesta activitat que tant
èxit va tenir en les tres 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, que en finalitzar ens oferirà un
concert vermut.
Organitza: Esbart Santa Tecla

ds. 15 de setembre
11.30 h. pl. del Rei. L’espai familiar dels
Xiquets de Tarragona. Tallers, inflables,
música, vermut…, un espai de lleure i
diversió per a tota la família.
Organitza: Xiquets de Tarragona
12 h. pl. de la Font. Concurs de Baldufa
Memorial Àngel Vicient. Un clàssic a la
festa tarragonina.
Organitza: Club Maginet

11 h. pl. del Rei. Fes-te Armat per un dia!
En el marc del projecte de nou equipament
dels Armats de Tarragona, els tarragonins
i tarragonines tenen l’oportunitat
d’immortalitzar-se vestits d’Armats. Això
no tornarà a passar! Per Santa Tecla tot
s’hi val!
Organitza: Reial i Venerable Congregació
de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist
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 de l’Estudi de Música de
Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo
11 h. pl. de la Font. Santa Tecla
gastronòmica. 11a Baldanada Popular.
Organitza: Penya Espanyolista de Tarragona
11.20 h. Confraria de Pescadors,
el Serrallo. Arribada de la baixada
d’Amparitos Part Alta-Serrallo amb la
Xaranga de l’Estudi de Música.
Organitza: Xiquets del Serrallo

12 h. Rambla Nova, entre els carrers Sant
Francesc i Sant Agustí. Vine a conèixer
aquest esport centenari que és el rugbi.
Organitza: Club de Rugby Tarragona CRT
12 h. pg. Trafalgar, davant de La Taverna del
Mar, el Serrallo. Tecla’t Serrallo 2012. El
Tastet del Serrallo. El barri pescador, com
mai l’has sentit i tastat. Visita comentada
i tastada!
Organitza: Auriga Serveis Culturals
Col·laboren: La Taverna del Mar, Restaurant
l’Onada i Restaurant Balandra.
12 h. sala d’actes de l’Antiga Audiència,
pl. del Pallol, 3. Sorteig casteller de
la diada del primer diumenge. El dia
s’apropa i cal perfilar les estratègies. El
sorteig determinarà l’ordre d’entrada a
plaça i l’ordre d’actuació de la gran diada
del Primer Diumenge. Castellers vallencs,
vilafranquins i tarragonins preparats per
al gran dia!
12 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Albert Vinyes presenta Circ Troupe
(Catalunya). De vegades, les companyies
de circ són només la part que es veu de
l’espectacle. Però hi ha molta feina al
darrere. Precisament el Betu és l’encarregat
de preparar-ho tot perquè una troupe de
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circ pugui funcionar en escena. El que
ell no s’imagina és que pugui participar
d’alguna manera en aquest espectacle… i
de quina manera! Espectacle de clown per
a tots els públics.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.

Discapacitat (Conselleria de Polítiques
d’Igualtat)
Col·labora: ONCE
Patrocina: Dow Chemical
Recepció Festa per a Tothom

13 h. platja Llarga. Regata de Santa Tecla
per a les categories de patí sènior, patí
júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga
12.30 h. Bar La Queveda, pl. del Fòrum, 6.
L’Arribada dels Rumbers. Vermut a ritme
de rumba amb Vergüenza Ajena, La Málaga
i Alikindoy.
Organitza: La Curiosa SCP
Col·labora: Bar La Queveda
12.30 h. pl. de les Cols. Vermut del
vinet i el formatge amb els grallers de
l’Esperidió. El primer vermut al peu de
les escales més emblemàtiques i festives
de la ciutat. Vi de casa i grallers de casa.
Denominació d’origen cent per cent!
Col·labora: DO Tarragona
13 h. Rambla Nova, Balcó del Mediterrani.
Recepció de tots els participants de la 22a
edició del programa Festa per a Tothom:
la presència festiva de la ciutadania
amb discapacitat. També es presenta el
programa festiu en sistema braille.
Organitza: Servei Municipal de la
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13 h. Confraria de Pescadors, el Serrallo.
El vermut Yzaguirre dels musclos, i ja
en són tretze edicions! Una de les millors
combinacions a l’hora del vermut, amb
l’acompanyament musical de la Xaranga de
l’Estudi de Música de Tarragona.
Col·labora: Vermut Yzaguirre
Organitzen: Xiquets del Serrallo i Colla de
Diables Voramar
13.30 h. Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. La sardinada del Tàrraco.
Organitza: Club Natació Tàrraco
14 h. Cós del Bou, pl. de l’Esperidió
i baixada Pescateria. Santa Tecla
gastronòmica. La Colla Jove Xiquets de
Tarragona prepara la XIV Paella Popular de
les Festes. Tiquets: socis 6 € i no socis 8
€, a l’estand de Festes o a la mateixa colla
fins al divendres 14 de setembre.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove

ds. 15 de setembre
14.30 h. pèrgola del pg. Trafalgar, el
Serrallo. Tecla’t Serrallo 2012. Fideuada
popular. Un bon dinar per a una tarda
que s’espera moguda. Venda de tiquets a
l’estand de Festes o el mateix dia al mateix
lloc (preu: 8 €).
Organitza: Associació de Restauració i
Comerç del Serrallo.
Col·labora: Peix Blau de Tarragona
15.30 h. Cós del Bou, pl. de l’Esperidió i
baixada Pescateria. Cafè concert amb la
xaranga SUK1pà.
16 h. Rambla Nova, tram Balcó del
Mediterrani, i fins a les 20 h. Santa Tecla,
parc d’activitats infantils Onda Cero.
Organitza: Onda Cero Tarragona
17 h. Casal de Gent Gran de la Mercè.
Concert de música catalana amb el Cor
Gregal.
17 h. pl. del Rei. Fes-te Armat per un dia!
En el marc del projecte de nou equipament
dels Armats de Tarragona, els tarragonins
i tarragonines tenen l’oportunitat
d’immortalitzar-se vestits d’Armats. Això
no tornarà a passar! Per Santa Tecla tot
s’hi val!
Organitza: Reial i Venerable Congregació
de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist

l’epicentre de la nostra festa. Durant
aquesta visita us descobrirem els secrets
que amaga la Catedral: buscarem l’home
de les tres cares, explicarem la processó
de les rates i la bufetada de santa Tecla al
rei Pere III, i finalment coneixereu amb tot
detall el magnífic retaule major i les noves
troballes descobertes amb la restauració.
Preu de l’activitat: 9,50 € (nens
acompanyats, gratuït). Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
17 h. Teatre Auditori Camp de Mart.
Cantajuego presenta Cosquillas. És
l’espectacle més nou del fenomen musical
infantil Cantajuego. En la que serà la seva
cinquena gira per l’Estat, ens presenten
una proposta divertida i amb el ritme
garantit de sempre.
Preus: de 13 a 33 €.
Venda d’entrades: Ticketmaster
i taquilles del Teatre Metropol.

17 h. des del portal del Roser. Visita
guiada. La Catedral com mai l’has vist.
Després de dos anys de restauració,
redescobrim la icona de la ciutat medieval.
El 17 de maig del 1321 la ciutat rebia la
relíquia de santa Tecla, quan la construcció
de la Catedral gairebé havia finalitzat. A
partir d’aquell moment l’edifici esdevindrà
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17.30 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Katraska Cia. presenta Low Cost
(Catalunya). Un espectacle de circ per als
dies que corren, en què dos pallassos ens
ofereixen un concert low cost. Són músics
de bromen. De tan barat, només toquen
una cançó. Però tots els problemes amb
què es trobaran aconseguiran fer-nos morir
de riure, fer-nos adonar de la importància
dels amics i deslligar-nos del consumisme
abusiu. Comença l’espectacle!
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
17.30 h. pèrgola del pg. Trafalgar, el
Serrallo. Tecla’t Serrallo 2012. Fira
d’Artesania. El mercat d’artesania es
consolida com a punt clau d’exhibició al
territori.
Organitza: Puzle Assessors Culturals
17.30 h. pg. de les Palmeres. Obertura de
l’espai Barraques 2012.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
17.30 h. places Bisbe Bonet i Família
Pescadora, el Serrallo. Tecla’t Serrallo
2012. Tallers Infantils. Gegants, timbals,
carretilles…, tallers per als més agosarats
aspirants a festers tarragonins.
Organitza: Port de Tarragona
Col·laboren: Xiquets del Serrallo, Diables
Voramar, Víbria de Tarragona, Geganters del
Serrallo, Gremi de Marejants - Associació
del Pas de la Presa de Jesús
18 h. poliesportiu Col·legi Sagrat Cor.
Torneig Santa Tecla de bàsquet femení.
Primera semifinal del torneig.
Organitza: TGN Bàsquet Club
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18 h. pl. del Fòrum. Santa Tecla
gastronòmica. Mamadeta al carrer. Avui
comença la festa: és moment d’estrenar el
barrilet, de degustar la primera mamadeta
en got gran o petit, tot plegat acompanyat
de bona música fins a les 21 h.
Organitzen: Bar Nua i Bar Kunan
Col·labora: Chartreuse Diffusion
18.30 h. des de la pl. del Rei. Escapada de
la Nova Muixeranga d’Algemesí. Convidats
d’honor dels Xiquets de Tarragona, aquests
germans nostres en l’art de fer torres
humanes ens mostraran la seva ancestral
i particular manera de bastir-les. Aniran
escampant les seves habilitats a les places
del Rei, del Fòrum i de les Cols, per retornar
a la plaça del Rei. Moments únics en
aquesta tarda d’inici festiu.
Organitza: Xiquets de Tarragona
Nova Muixeranga d’Algemesí

ds. 15 de setembre
18.30 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. Activitats de tarda. Activitats per a
la canalla, xocolatada popular, taller de circ
i exhibició d’activitats de Kal Pobre.
Preu de la xocolatada: 2 €.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
19 h. pg. Trafalgar, moll de Pescadors.
Tecla’t Serrallo 2012. SP3, el grup
musical del Super3, presenta el seu nou
espectacle musical infantil, Superaventura,
amb les cançons del darrer disc i les més
conegudes de la seva història.
Organitza: Port de Tarragona

Exhibicions, classes populars, desfilades,
concerts…
Organitzen: Casa Argentina de Tarragona i
Escola Salsaburu
19 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Professor Karoli presenta Karoli,
l’Home-Roda (Catalunya). Un personatge
incombustible, el Professor Karoli, es
desplaça dins d’una sola roda amb motor.
Combinant enginy amb la presentació
d’artefactes amb rodes, monocicles alts
amb cames, bicis nanes de 10, 20 i 30
cm, Karoli demostrarà la seva passió per
les rodes fent el més difícil (naturalment!)
sobre rodes. Un espectacle visual apte per
a tots els públics.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.

19 h. pg. Trafalgar, davant de La Taverna del
Mar, el Serrallo. Tecla’t Serrallo 2012. El
Tastet del Serrallo. El barri pescador, com
mai l’has sentit i tastat. Visita comentada
i tastada!
Organitza: Auriga Serveis Culturals
Col·laboren: La Taverna del Mar, Restaurant
l’Onada i Restaurant Balandra
19 h. Rambla Nova, Balcó del Mediterrani.
Festival de l’Escola de Salsaburu.

Profesor Karoli

19

19 h. pg. Trafalgar, davant de La Taverna del
Mar, el Serrallo. Tecla’t Serrallo 2012. El
Tastet del Serrallo. El barri pescador, com
mai l’has sentit i tastat. Visita comentada
i tastada!
Organitza: Auriga Serveis Culturals
Col·laboren: La Taverna del Mar, Restaurant
l’Onada i Restaurant Balandra
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.

cos de bastoners, Turcs i Cavallets, i també
com a responsable dels balls infantils;
Javier López Morales, Gisela Fandos
Villoro, Natividad Fernández Aznar, Carme
Márquez Morales i José Vicente Maroto
Pérez, per la tasca desenvolupada al Ball
de Bastons de Tarragona.
S’obsequiarà els assistents amb la postal
número 23, dedicada enguany als Xiquets
del Serrallo.
Ambròs Domingo Murtra

Toc d’obertura per la Cobla de Ministrers
del Consell Municipal. Aquest toc donarà
pas a l’acte protocol·lari de nomenament
del Perpetuador i els Teclers.
Homenatge al Perpetuador, Ambròs
Domingo Murtra. Sastre vocacional
i tarragoní militant. Des del seu taller
familiar de sastreria del carrer Merceria
ha vestit gran part del Seguici Popular
tarragoní. Gegants, diables, castellers,
nanos, aliguers, lleoners, mulasses,
bous, uixers i trompeters han passat per
les seves pacients i curoses mans. Fil i
agulla al servei de la festa! Alhora, també
s’homenatja els Teclers d’Honor: Fermí
Fernández Franklin, Pere Navarro Gómez
i Montserrat Teuler Roca, per la seva
dilatada trajectòria al Ball de Dames i Vells;
Carme Lladó Montoliu i Xavier Lladó
Montoliu, tots dos amb més de 25 anys de
trajectòria festiva, primer com a membres
del Ball de Gitanes i en l’actualitat
formant part del Ball dels Set Pecats
Capitals; Sergi Guasch Llorach, 25 Tecles
participant en diferents balls de festa major
de l’Esbart Santa Tecla: Cercolets, Patatuf,
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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 Igual
de Canyelles (Garraf), amb els Visca Santa
Tecla! que inunden la plaça.
Acte retransmès en diferit per Tarragona
Ràdio.

ds. 15 de setembre
19.45 h. Pati del Rei Jaume I, pl. de
la Font, 1. Inauguració de l’exposició
“Correspondències ciutadanes”. La veu
de la gent gran de la Part Alta, a partir d’un
procés de diàleg entre l’artista i el veí.
Organitza: Associació Ariadna
Col·labora: Pla Integral de la Part Alta
19.45 h. Rambla Nova, Font del Centenari.
30a Mostra de Folklore Viu. Mulasses
de festa. Enguany la nostra Mulassa
tarragonina fa 25 anys. Per aquest motiu
han convidat una extensa i selecta
representació de mulasses del país i també
de fora. Mulasses al carrer! Hi participen:
La Mulassa de Salou, La Mulassa dels
Pallaresos, La Mulassa de Falset, La
Mulassa de Montblanc, La Mulassa de
Valls, Mulassa de Torredembarra, Ruc Garot
de l’Arboç, Mulasses de Vilanova, Mulassa
de Barcelona, Mulassa de Vic i l’Âne de
Bessan d’Occitània (França).
Organitzen: Mulassa de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona
Patrocinen: Ajuntament de Tarragona,
Diputació de Tarragona, Port de Tarragona
i Repsol.
Mulassa de Barcelona

Âne de Bessan

20 h, poliesportiu Col·legi Sagrat Cor.
Torneig Santa Tecla de bàsquet femení.
Segona semifinal del torneig.
Organitza: TGN Bàsquet Club
20 h. des de la Rambla Nova, Font del
Centenari. Arrencada de la cercavila de
la 30a Mostra de Folklore Viu. Mulasses
de festa. Itinerari: Rambla Nova, c. Sant
Agustí, c. Portalet, c. Major i pl. de les Cols.
Organitzen: Mulassa de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona
20 h. Tinglado 1 del Moll de Costa.
Inauguració de l’exposició “S-12”, del
fotògraf Josep Piñol Curto.
Organitza: Port de Tarragona
20 h. Cafè Cerveseria La Tabacalera, c.
Felip Pedrell, 12. Presentació de les
copes serigrafiades amb els elements del
Seguici Popular, enguany l’Àliga. Edició
limitada fins a exhaurir-ne les existències.
Organitza: Cafè Cerveseria La Tabacalera
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20 h. Capsa de Música, antiga Tabacalera,
av. Vidal i Barraquer. Concerts DO
Tarragona 2012. Amb 22 edicions a
l’esquena, el DO Tarragona ha esdevingut
una cita ineludible dels grups emergents
del territori. Enguany en aquesta nova
ubicació que, el temps ho dirà, serà cita
obligada per als seguidors de la bona
música.
• 20 h. Gut Derby
• 20.40 h. Satèl·lit
• 21.20 h. Harrison Ford Fiesta
• 22 h. Lapsus (guanyadors premi
Partytura 2011)
• 22.55 h. Roger Benet
• 23.35 h. Yo
• 00.15 h. Ego
• 00.55 h. Grup Convidat
Coorganitzen: Ajuntament de Tarragona i
Associació de Músics de Tarragona
Col·labora: Ajuntament d’Olot
20.15 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol,
3. Inauguració de l’exposició fotogràfica
sobre el Ball de Serrallonga de Vilafranca
del Penedès i de les fotografies del concurs
convocat amb motiu del 25è aniversari de
la recuperació del ball tarragoní.
Organitza: Ball de Serrallonga
20.30 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
El Gran Gabini presenta El Show del Gran
Gabini (Andalusia). Excèntric malabarista,
showman, clown, actor i músic. Poca cosa
més cal dir d’El Gran Gabini: ell solet és
tot un espectacle. Presenta l’espectacle
de la seva vida, amb l’objectiu de posar-se
a la butxaca el públic com només ell sap
fer: a força de sorpreses que van arribant
amb un ritme trepidant. Espectacle per a
tota la família (i per als amics de la família
també).
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Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.

20.30 h. Tinglado 2 del Moll de Costa.
Inauguració de l’exposició “Antològica”,
de Jaume Queralt.
Organitza: Port de Tarragona
21 h. aproximadament, pl. de les Cols.
30a Mostra de Folklore Viu. Mulasses de
festa. Lluïment dels grups participants
per posar punt final a la mostra.
Organitzen: Mulassa de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona
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 i del Cor Nous Rebrots d’Altafulla.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de Tarragona
21 h. pg. de les Palmeres. Sopar a
Barraques. Entrepans a la fresca a preus
populars.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona

ds. 15 de setembre
21 h. Palau de Congressos, Sala Genius.
Inauguració de l’exposició del projecte
fotogràfic Santa Tecla als ulls, “O pulso de
Santa Tecla”, de Gabriel Tizón. L’any passat
aquest fotògraf es va endinsar en la nostra
festa gran a través de la seva particular
mirada. Avui en veurem el resultat, que de
ben segur ens aportarà noves visions de
Santa Tecla.
Organitzen: Pep Escoda (www.pepescoda.
com), Ajuntament de Tarragona i El Palau

Garbriel Tizón

21 h. Sala Trono, c. Misser Sitges, 10. No me
hables de Felipe V, de Chema Trujillo. La
copla. La NASA. Un noi de poble. Una mare
boja pel seu fill… Camilo Vergara, Camilín, el
de Purita Cuneo. No sabem com ho va fer,
però aquí el tenen, al bell mig de la NASA, de
despatx en despatx amb un pla, una idea, un
somni, una gola coplera i un escafandre per
anar a la lluna. “La cosa me viene de muy
atrás, no debía de tener más de 6 u 8 añitos.
Yo ya por aquel entonces quería dos cosas
en la vida: cantar coplas e ir a la luna”. Un
espectacle que ja ha commogut tots els cors
dels qui l’han pogut veure.
80 min. Comèdia. Espectacle en castellà.
Idea, direcció i interpretació: Chema Trujillo.
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com
o trucant al 977 222 014. Preu: 15 €.

21.30 h. pl. de la Pagesia. Concert de
música de banda amb la Unió Musical de
Tarragona.
22 h. pl. Verdaguer. La Carpa Friki.
Capitán Maravilla Productions presenta
Wilbur (Madrid). Després de triomfar a
la Plaça Friki amb l’espectacle El Capitán
Maravilla, la companyia torna amb un
nou espectacle unipersonal de la mà de
Víctor Ortiz. Wilbur és un espectacle ple
d’acrobàcies i molt de risc, ja que és
només al costat del risc on ell pot viure.
Ens avisen que aquest xou impactarà amb
el públic (literalment).
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la carpa dues
hores abans de l’inici de cada espectacle.
22 h. pg. Trafalgar, moll de Pescadors. Tecla’t
Serrallo 2012. Els Cremats en concert. Els
Cremats són una banda formada l’any 1996
a l’entorn de la música popular del cant de
taverna i el món de les havaneres, amb seu
a Palafrugell, Calella i Begur, que han trencat
molts tòpics sobre el tractament d’aquest
gènere tan popular al nostre país. Durant el
concert, rom cremat per a tothom!
Organitza: Port de Tarragona
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22 h. La Fresca, Camp de Mart. Nit
Ta’Rumba. Amb Alikindoy, La Málaga,
Vergüenza Ajena, per acabar amb Juerga
Rumbera.
Organitza: La Curiosa SCP
22.30 h. pl. de la Font. Festival de danses
tradicionals amb l’Esbart Dansaire de
Tarragona. Enguany l’Esbart Dansaire
commemora els trenta anys de la seva
refundació. Amb aquest motiu han creat
Llavors de Dansa, un espectacle on fan
un homenatge a les creacions que van
interpretar als seus inicis i d’altres que han
marcat la trajectòria de l’entitat.
Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona
Esbart Dansaire de Tarragona

manté intacta l’essència dels orígens.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
Ankor

23.30 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Música disco amb DJ Ivan.
Organitza: Pub Highland
24 h. parc Saavedra. O.A.U!! Poti-poti de
músiques casposes de totes les èpoques,
barrejades amb imatges que semblen
extretes del fons del nostre imaginari més
patxanguer i castís.
Organitza: Bar El Portal
O.A.U!!

22.30 h. pg. de les Palmeres. Presentació
del projecte Barraques 2012.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
23.30 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. Ankor en concert. Van començar el
2003 molt joves, amb molta força i amb
una veu femenina que captiva tan bon
punt entona les primeres notes. Amb els
anys han aconseguit trobar un estil molt
personal, madur i evolucionat, però que
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ds. 15 de setembre
24 h. Recinte Firal del Palau de
Congressos. Santa Tecla Dance 2012.
Bye Bye Loca. Un espectacle per vibrar al
màxim amb la millor musica electrònica
del moment, amb els DJs Mikel Sanz,
Oscar Sánchez, Carlos Domínguez, Ethian
Guerrero, Ivan Márquez + DJ convidat Tony
Loarces (Madrid).
Entrades anticipades: 7 € amb consumició.
Entrades a taquilla: 10 € amb consumició.
Accés limitat a la capacitat de la sala.
Punts de venda Tarragona: quiosc plaça
Imperial Tàrraco, Discos Arsis, Copisteria
Betta.
Punts de venda Reus: Spook Records i
Roslena Oques.
Organitza: Five Stars Group
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. DJ
MIMETIK (electrònica soul).
Organitza: El Cau
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

Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
Extracto de Lúpulo

2 h. parc Saavedra. DJ Xavi Torrent i DJ
Lupe. La música més ballable i divertida
(soul/funk/80s).
Organitza: Bar El Portal
2.30 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. DJ OGT. Barreges i més barreges
que han donat com a resultat un nou estil
de punxar, l’agrorumba, la rumba del camp,
la rumba del carrer!
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona

1 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. Extracto de Lúpulo en concert. Si
mai heu assistit a les Barraques, sabreu
que hi ha un grup que són tot un clàssic:
els Extracto de Lúpulo. Des de l’any 2009
estan fent gira del disc El agua pa los
peces, un disc de punk-rock excel·lent,
tarragoní, animat i crític, que fa ballar i
cridar a tothom que assisteix als seus
concerts. Imprescindible!
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DIUMENGE 16
LA DIADA CASTELLERA
8 h. Port de Tarragona, dic de Llevant, sota
el Far de la Banya. 30è Concurs Ciutat
de Tarragona de Pescadors de Canya.
La societat dedicada a la pesca esportiva
fou fundada l’any 1927 amb el nom de
Sociedad Tarraconense de Pescadores
de Caña y Volantín. 85 anys després, la
iniciativa segueix més ferma que mai.
Organitza: Societat Esportiva de Pescadors
de Canya de Tarragona

10 h. Rambla Nova, tram Teresianes.
Iniciació als escacs i partides
simultànies, sense inscripció prèvia.
Organitza: Club Escacs Tarragona

9 h. pg. de les Palmeres / Rambla Vella.
Esport i festa. L’Associació de Diabètics de
les Comarques de Tarragona organitza la
seva 3a Caminada Popular de Santa Tecla.
Places limitades.
Informació i inscripcions: tel. 606 816 903
i diabeticostarragona@gmail.com.
Organitza: ADCT

10 h. Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí,
4. Curs ràpid de jumping clay (argila
polimèrica) amb els gegants i nanos de la
ciutat com a models.
Organitza: Ateneu de Tarragona
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10 h. Col·legi La Salle Tarragona. 8a
Trobada Santa Tecla Unibàsquet
Tarragona 2012.
Organitza: AB La Salle Tarragona
Col·labora: Col·legi La Salle Tarragona

dg. 16 de setembre
10 h. pl. de la Mitja Lluna. Trobada de
col·leccionistes de plaques de cava del
Camp de Tarragona.
Organitzen: Associació de Col·leccionistes
de Plaques de Cava del Camp de Tarragona
i Ateneu de Tarragona
10 h. des de l’av. Torres Jordi, davant de
la Piscina Municipal de la Part Baixa i el
Serrallo. 33a Peonada Popular de Santa
Tecla. Longitud total del circuit: 6.000
metres.
Inscripcions a les instal·lacions esportives
municipals de Campclar, Part Baixa i
el Serrallo, Sant Pere i Sant Pau, Sant
Salvador, Bonavista i Riuclar, del 30
d’agost al 14 de setembre.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports
Patrocinen: Automàtic Tarraco, Coca-Cola,
Runners World Tarragona
Col·laboren: Port de Tarragona, AV de
Protecció Civil, Cobega, Automàtic Tàrraco
11 h. Residència Mare de Déu de la Mercè.
Actuació de l’Asociación Cultural y
Folklórica Andaluza.

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. del Rei. Concentració de la Colla
Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers
de Vilafranca del Penedès.

11 h. Part Alta. Obertura dels tallers dels
artistes participants en els VIII Tallers
Oberts dels Artistes de la Part Alta.
Horari: tallers infantils, d’11 a 14 h.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

11.30 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 i
Castellers de Vilafranca del Penedès.

11 h. pl. del Rei. Fes-te Armat per un
dia! En el marc del projecte de nou
equipament dels Armats de Tarragona, els
tarragonins i tarragonines tenen l’oportunitat
d’immortalitzar-se vestits d’Armats. Això no
tornarà a passar! Per Santa Tecla tot s’hi val!
Organitza: Reial i Venerable Congregació
de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist

12 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Circ Hula presenta Sebas Magic Show
(Bèlgica). Un mag sobradament conegut
al nostre territori i amb una posada en
escena molt personal i festiva. El Sebas
portarà l’apartat màgic de la carpa de
circ, amb el seu espectacle de números
increïbles. Voleu veure levitar una taula? Tot
pot passar si el Sebas és a l’escenari.
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Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
Castellers de Vilafranca

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

Colla Vella dels Xiquets de Valls

12 h. Rambla Nova, tram del Teatre
Metropol. Masterclass de Spinning Royal
Tàrraco. Vine a pedalar, només cal que en
portis les ganes.
Organitza: Royal Tàrraco Sport Center
12 h. Reial Club Nàutic de Tarragona, Port
Esportiu, s/n. Trofeu Santa Tecla / Bayer
de Vela 420 i Optimist.
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona
Col·labora: Bayer Material Science S.L.
12 h. pl. de la Font. Castells, torres
i pilars: Colla Xiquets de Tarragona,
Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla
Vella dels Xiquets de Valls i Castellers
de Vilafranca del Penedès. Cada colla
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dg. 16 de setembre
13 h. platja Llarga. Regata de Santa Tecla
per a les categories de patí sènior, patí
júnior i catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga
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
14 h. pg. de les Palmeres. Vine a fer el
vermut a Barraques.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
Col·labora: Vermut Yzaguirre

17.30 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Camilo Clown presenta Camilo Bombero
(Itàlia). Clown italià amb un regust
clàssic però una capacitat poc habitual
d’involucrar el públic en les seves funcions,
que acaben convertint-se en veritables
festes. El Camilo ens confessarà la seva
veritable vocació, executant fins i tot
un arriscadíssim salvament en directe.
Equilibris impossibles per a un espectacle
per a tota la família.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
Camilo Clown

15 h. pg. de les Palmeres. Apunta’t al
dinar de fi de Barraques! Quan s’acabin
els castells de la plaça de la Font, vine a
gaudir de fideuada, pa i vi per 6 €.
Venda de tiquets al Casal Sageta de Foc (c.
Trinquet Vell, 15) o a l’estand de Festes.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarragona
17 h, poliesportiu Col·legi Sagrat Cor.
Torneig Santa Tecla de bàsquet femení.
Partit pel tercer i quart lloc
Organitza: TGN Bàsquet Club
17 h. pl. del Rei. Fes-te Armat per un
dia! En el marc del projecte de nou
equipament dels Armats de Tarragona, els
tarragonins i tarragonines tenen l’oportunitat
d’immortalitzar-se vestits d’Armats. Això no
tornarà a passar! Per Santa Tecla tot s’hi val!
Organitza: Reial i Venerable Congregació
de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist

18 h. Centre Cívic de Sant Salvador.
Representació de La boda del hojalatero,
del dramaturg irlandès John Millington
Synge, una història d’una alumna
avantatjada en l’art de la picardia i el saber
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beure, posada en escena per Amanida
Teatre, companyia tarragonina formada per
cecs i deficients visuals. És una proposta
d’ONCE i de Festa per a Tothom.
18 h. pl. de les Cols. Mostra de sonadors
de gralla i timbal. 25 anys de So Nat,
Grallers de Tarragona. El so de la gralla i
el timbal forma part del paisatge musical,
festiu i emocional del nostre país. So Nat,
Grallers de Tarragona n’és un dels grans
exponents i vol compartir els seus 25
anys de trajectòria en aquest espai tan
tradicional. Una oportunitat per gaudir de
la bona música que ens oferiran grups
provinents de diverses poblacions del
nostre país. Diferents estils de tocar i
entendre la gralla tradicional.
Grups participants: Grallers de Badalona,
Les Gralles del Baix Penedès, Grallers de la
Torre, Grallers de Sant Andreu del Palomar,
Grallers Els Espinetes, Grallers de l’AIT,
Grallers de Palamós, Grallers de la Colla
Vella dels Xiquets de Valls, Grallers Tocaferro
de Tarragona, Els Vinardells del Penedès, Els
Cofins de l’Arboç, Les Palmes de Reus i els
amfitrions, So Nat, Grallers de Tarragona.
Organitza: So Nat, Grallers de Tarragona

So Nat Grallers de Tarragona
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18 h. pg. Trafalgar. 65è Concurs Nacional
de Colles Sardanistes, vàlid per al
Campionat de Catalunya.
Organitza: Casal Tarragoní
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i Port
de Tarragona
18 h. pg. de les Palmeres. Activitats de
tarda a Barraques.
• Exhibició d’activitats de Kal Pobre
(Plataforma Cívica)
• Tallers per a la canalla
• Batucada
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
18.30 h. Rambla Nova, tram entre els
carrers Unió i Adrià. Exhibició de hip-hop
i dansa.
Organitza: CrazyDancers
Col·labora: Associació de Veïns Tàrraco
18.30 h. Sala Trono, c. Misser Sitges, 10.
No me hables de Felipe V, de Chema
Trujillo. La copla. La NASA. Un noi de
poble. Una mare boja pel seu fill… Camilo
Vergara, Camilín, el de Purita Cuneo. No
sabem com ho va fer, però aquí el tenen,
al bell mig de la NASA, de despatx en
despatx amb un pla, una idea, un somni,
una gola coplera i un escafandre per anar
a la lluna. “La cosa me viene de muy
atrás, no debía de tener más de 6 u 8
añitos. Yo ya por aquel entonces quería
dos cosas en la vida: cantar coplas e
ir a la luna”. Un espectacle que ja ha
commogut tots els cors dels que l’han
pogut veure.
80 min. Comèdia. Espectacle en castellà.
Idea, direcció i interpretació: Chema Trujillo.
Venda d’entrades: taquilla@salatrono.com
o trucant al 977 222 014. Preu: 15 €.

dg. 16 de setembre
19 h, poliesportiu Col·legi Sagrat Cor.
Torneig Santa Tecla de bàsquet femení.
Final.
Organitza: TGN Bàsquet Club
19 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Clownfish presenta De cap al Circ
(Catalunya). El Toti i el Betu són dos
pallassos que, tot i no ser gaire
treballadors, s’han convertit en els reis de
la pista. El primer és molt hàbil i capaç de
fer de tot a l’escenari. L’altre ho intenta…
Un espectacle de pallassos que portarà
equilibris, malabars i fins i tot un home
bala (per anomenar-ho d’alguna manera).
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
Clownfish

19 h. Ateneu de Tarragona, Sant Magí, 4.
Tarda de màgia i il·lusionisme amb el
grup Tàrracadabra.
Preus a partir d’1 €.
Organitza: Ateneu de Tarragona
19 h. Teatre Metropol. Nit de Dansa Jaume
Guasch. Fa més de 20 anys que l’eix
vertebrador de la Nit de Dansa és la dansa
de nova creació. Això ens ha permès gaudir
de grans companyies i ballarins. Aquesta
és la línia que va impulsar el director i
creador Jaume Guasch. Per aquest motiu, a
partir d’enguany la Nit de Dansa passarà a
anomenar-se Nit de Dansa Jaume Guasch.
La del 2012 serà una edició especial i
emotiva en què gaudirem d’un espectacle
únic, especialment preparat per a aquesta
nit.
Participen: Esbart Ciutat Comtal, Esbart
Sant Martí, Esbart Manresà, Esbart Sant
Julià i Esbart Santa Tecla
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Esbart Santa Tecla
19.30 h. Palau de Congressos, Sala
August. Una Tecla Simfònica 2012.
Concert que culmina una setmana
intensiva de treball. El Cor, l’Orquestra i la
Banda del Conservatori de la Diputació
oferiran a la ciutat el primer concert
simfonicocoral del curs en el marc de les
festes de Santa Tecla. Més de 150 joves
es reuneixen per interpretar un repertori
atractiu i variat. Hi intervindran la Banda, el
Cor i l’Orquestra de Grau Professional i el
grup de Metall i Percussió.
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Escola i Conservatori de Música
de la Diputació de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i
El Palau
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19 h. Rambla Nova, Balcó del Mediterrani.
Milonga de Santa Tecla. Classe oberta
d’iniciació al tango argentí i milonga
popular amb la presentació del cantant
Jorge Martínez López.
Organitza: Espacio de Tango
20 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Andreu Rifé en concert. Músic i actor de
la sèrie Polseres vermelles, acaba de treure
el seu tercer disc, Ping-pong.
Preu: 5 €.
Organitza: El Cau
20.30 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Monti i Cia. presenta La Història d’un
Pallasso (Catalunya). Un altre dels caps
de cartell de la programació a la carpa de
circ és, sens dubte, el Monti, que amb el
seu nou espectacle familiar i unipersonal
passarà pel temps dels egipcis, dels
grecs, per l’època medieval, el cine mut, la
Revolució Industrial i, finalment, avui dia.
Aquest és el primer espectacle en què Joan
Montanyés apareix sol dalt de l’escenari
després de més de 25 anys de carrera com
a pallasso.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
Monti i cia

21 h. pg. de les Palmeres. Sopar a
Barraques. Entrepans a la fresca a preus
populars.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
21 h. parc Saavedra. Sud Tango en
concert. Tangos catalanoargentins.
Organitza: Bar El Portal
22 h. pl. Verdaguer. La Carpa Friki.
Stefano Iaboni presenta Desperately
seeking Stefano (Itàlia). Un clown
d’aquells que tenen el ritme a les venes,
amb un xou de ritme trepidant i amb
esquetxos que ens recorden l’escola de
Jango Edwards. Pallasso per a adults
que repassa les múltiples personalitats
d’aquest jove intèrpret italià, amant
de la pantomima i de les situacions
inversemblants.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
23 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. Second Trast en concert. Grup del
territori que vol seguir donant vida als sons
reggae i ska. Experiència als escenaris al
servei de la diversió popular.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona
Second Trast
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dg. 16 de setembre
23 h. parc Saavedra. Handira Zamubio.
Danses mexicanes.
Organitza: Bar El Portal
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. ITDJ!
(electrònica).
Organitza: El Cau
24 h. parc Saavedra. Nit
Llatinoamericana. La música més
coneguda, refrescant i amb bones dosis de
la nostra millor rumba.
Organitza: Bar El Portal

2 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. La Risspect Krew. Un dels grups en
format soundsystem més actius del Camp
de Tarragona, que ens portarà les millors
vibracions amb una sessió old school
exclusivament amb vinil a càrrec d’Irie Boss
Selecta, acompanyat per LiLtah al micro.
Organitza: Coordinadora Barraques
Tarragona

0.30 h. pg. de les Palmeres. Barraques
2012. Dijeila (rumba). Més de deu anys
passejant el mestissatge, el flamenc i la
rumba pel territori, sense oblidar bones
dosis de rock llatí, ska i reggae, fan de
Dijeila una cita musical ineludible.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarragona
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DILLUNS
17
SANTA TECLA A LES ESCOLES I SEGUEIX LA PLAÇA FRIKI
9 h. Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança. Santa
Tecla a les escoles. El Drac a les escoles.

9 h, Escola Mediterrani. Santa Tecla a les
escoles. La Mulassa a les escoles.

9 h. CEIP Saavedra. Santa Tecla a les
escoles. Xiquets de Tarragona, els castells
a les escoles.

9.15 h. Llar d’Infants Cèsar August. Santa
Tecla a les escoles. El Nano Capità a les
escoles.

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

10 h. Llar d’Infants El Miracle. Santa Tecla a
les escoles. El Nano Capità a les escoles.

9 h. Escola Torreforta. Santa Tecla a les
escoles. L’Aligueta a les escoles.
9 h. Escola Pax. Santa Tecla a les escoles.
El Ball de Diables a les escoles.
9 h. CEIP El Serrallo. Santa Tecla a les
escoles. Colla Xiquets del Serrallo, els
castells a les escoles.
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10 h. Rambla Nova, tram més proper
al Balcó del Mediterrani. Tallers festius
Santa Tecla 2012. Diversió i participació
per conèixer millor les nostres festes a
través de tres tallers: La història de Santa
Tecla, Fem un castell? i Entre Bèsties i
Gegants.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17,
18.15 i 19.30 h.
Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 anys.

dl. 17 de setembre
Informació i inscripcions a cda-tarragona@
xtec.cat.
Organitza: CdA de Tarragona
Col·labora: Repsol
11 h. Llar d’Infants Arrabassada. Santa Tecla
a les escoles. El Nano Capità a les escoles.
11 h. Escola Ponent. Santa Tecla a les
escoles. L’Aligueta a les escoles.
12 h. Reial Club Nàutic de Tarragona, Port
Esportiu, s/n. Trofeu Santa Tecla / Bayer
de Vela 420 i Optimist.
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona
Col·labora: Bayer Material Science S.L.
15 h. CEIP Pràctiques. Santa Tecla a les
escoles. El Ball dels Set Pecats Capitals a
les escoles.
17 h. des del portal del Roser. Visita
guiada. La Catedral com mai l’has vist.
Després de dos anys de restauració,
redescobrim la icona de la ciutat medieval.
El 17 de maig del 1321 la ciutat rebia la
relíquia de santa Tecla, quan la construcció
de la Catedral gairebé havia finalitzat. A
partir d’aquell moment l’edifici esdevindrà
l’epicentre de la nostra festa. Durant
aquesta visita us descobrirem els secrets
que amaga la Catedral: buscarem l’home
de les tres cares, explicarem la processó
de les rates i la bufetada de santa Tecla al
rei Pere III, i finalment coneixereu amb tot
detall el magnífic retaule major i les noves
troballes descobertes amb la restauració.
Preu de l’activitat: 9,50 € (nens
acompanyats, gratuït). Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

Visita guiada

18 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Cia. Passabarret presenta Fum & Txu
(Catalunya). El primer espectacle infantil
de la companyia vallenca. Dos personatges
entregats al públic que l’únic que pretenen
és ser acceptats, estimats i aplaudits. La
veritat és que el seu espectacle té dosis
molt circenses, amb tota mena d’elements
que els serviran per demostrar que el Fum
i el Txu són mestres de la bona vida (tots
els elements de l’espectacle han estat
comprats als xinos, d’aquí ve el nom…).
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa
dues hores abans de l’inici de cada espectacle.
18 h. pl. de la Font. Món Camp. Músiques
i cançons d’una altra època a ritme
tranquil. Artistes d’abans i d’ara.
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 participarhi activament. Amb la presència dels
gegantons Espineta i Cargolí.
Organitza: Grallers de l’Alfàbrega
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19 h. des del portal del Roser. Visita
guiada + degustació. Tastem la història.
Visitem la Tarragona del segle XIV i
assaborim la cuina medieval catalana. Ens
endinsem en la part menys coneguda de la
història de la nostra ciutat: l’edat mitjana.
Una acurada visita guiada pels carrers i
racons de la Part Alta, parlant de la gent i
els costums de la petita ciutat medieval.
Al final, tastarem quatre platets sorpresa
inspirats en les receptes medievals dels
prestigiosos Llibre de Sent Soví i Llibre del
coc de la Canonja de Tarragona.
Preu de l’activitat: 19 €. Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
Col·labora: Restaurant Quim i Quima
19 h. parc Saavedra. Festa Xutapilota.
Fins a les 22 h. gimcana patxanguera,
concursos, futbol patxanga, pica-pica…
Organitza: Bar El Portal

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
19.30 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Panettone Brothers presenta 2 de 2
(Catalunya). Ja ha arribat la revolució
amb bon gust, l’efecte Panettone, aquella
sensació propera a l’enamorament, a
l’al·lucinació, a l’efecte papallona… Els
malabars començaran a volar. Segurament
alguna persona del públic farà algun
tipus de ritual o es jugarà la vida per
aconseguir ser el personatge més famós
del cementiri… Per fi, a Tarragona, arriben
els Panettone Brothers!
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
Panettone Brothers

19.15 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
“El romànic català, una passejada per
la història”, xerrada a càrrec de Salvador
Tomàs, amb l’acompanyament musical de
Remei Tell.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla
Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona
19.30 h. pl. de les Cols. Fes-te gran i
dóna el teu xumet a la Víbria. Segur que
els vostres pares us han dit més d’un cop
que sou massa grans per xarrupar el xumet,
però és tan agradable, tan desitjat, que no
es pot llençar com aquell qui res, ni encara
menys donar-lo a qualsevol! On o a qui
podem deixar-lo? Cap problema: doneu-lo
a la Víbria, que guardarà els xumets de
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20 h. sala d’actes de l’Ajuntament,
pl. de la Font, 1. Presentació de les
noves màscares del Ball dels Set
Pecats Capitals. Amb deu Santa Tecles
a l’esquena, aquestes màscares tan
característiques de la nostra festa
necessitaven renovar-se. La fecunda

dl. 17 de setembre
escultora tarragonina Àngels Cantos n’ha
estat l’autora. Cares noves!
Organitza: Ball dels Set Pecats Capitals
Patrocinen: Repsol, projecte T-6000 2012
i Parc Central
21 h. Auditori August del Palau de
Congressos, c. Arquitecte Rovira, 2.
Presentació del curtmetratge Veritas (La
Verdad), un viatge als límits de les nostres
pròpies pors, un camí cap a la foscor al
fons del passadís, una trobada cara a cara
amb les conseqüències de les nostres
pròpies decisions. Un curtmetratge produït
per Juandesafinado Produccions, amb la
col·laboració d’un gran nombre de persones
que han donat suport al projecte a través
del micromecenatge. Filmat en diverses
localitzacions de Tarragona, com l’Antiga
Tabacalera i la benzinera Jaume I de la
platja Llarga, us transportarà a un món del
qual no podreu sortir-ne fàcilment. En el
decurs de la presentació, una mostra en
directe de la banda sonora del curtmetratge
a càrrec d’Olga Pes (& Gerard Marsal).
Organitza: Tarragona Film Office
21 h. Teatre Metropol, Rambla Nova,
46. Presentació del llibre SO NAT De
Concert-1, editat per Zonagralla i en el
marc de la col·lecció Toca Perón! Durant
la presentació, els So Nat, que enguany
en fan 25, ens oferiran un concert de luxe
interpretant un ventall d’obres del seu
repertori avantguardista i l’estrena de l’obra
Sanctissima Trinitas, del jove compositor
tarragoní Sergi Guasch.
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: So Nat, Grallers de Tarragona
21 h. pl. Verdaguer. La Carpa Friki. Ale
Risorio presenta Alegrativo (Argentina).

Divertidíssim pallasso i artista de
circ. Ale Risorio és tot un geni de les
caracteritzacions i anirà desgranant els
seus personatges, les seves múltiples
facetes i totes les seves personalitats
que, segons explica ell mateix, cal anar
dosificant com si fossin comprimits. Humor
absurd total. Rialles assegurades i, si
s’alineen alguns planetes, una funció que
es recordarà durant molt de temps!
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
Ale Risorio

22.30 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Conteclada. Aquest clàssic cicle de contes,
enguany es portarà a terme en aquest nou
emplaçament a cobert de la pluja. Avui,
contes amb el Carles i la Rat.
23 h. bar del Teatre Auditori Camp de Mart.
Parrillada Electrònica. Jano DJ House Music.
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic
23 h. parc Saavedra. Festa Xutapilota
amb refrigeris i còctels musicats. Música en
directe i DJs patxanguers.
Organitza: Bar El Portal
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa
Espagueti Rock DJ Nicolo.
Organitza: El Cau
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DIMARTS
18
L’ENTRADETA DE MÚSICS I LA BAIXADETA
9 h. CEIP Miracle. Santa Tecla a les
escoles. L’Aligueta a les escoles.
9 h. Col·legi Santa Teresa de Jesús. Santa
Tecla a les escoles. El Ball de Diables a
les escoles.
9 h. CEIP Riuclar. Santa Tecla a les
escoles. El Ball dels Set Pecats Capitals a
les escoles.
9 h. Col·legi Joan XXIII. Santa Tecla a les
escoles. El Ball de Pastorets a les escoles.
9.15 h. Llar d’Infants El Ninot. Santa Tecla a
les escoles. El Nano Capità a les escoles.
10 h. Llar d’Infants La Taronja. Santa Tecla a
les escoles. El Nano Capità a les escoles.
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10 h. Rambla Nova, tram més proper
al Balcó del Mediterrani. Tallers festius
Santa Tecla 2012. Diversió i participació
per conèixer millor les nostres festes a
través de tres tallers: La història de Santa
Tecla, Fem un castell? i Entre Bèsties i
Gegants.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17,
18.15 i 19.30 h.
Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Informació i inscripcions a cda-tarragona@
xtec.cat.
Organitza: CdA de Tarragona
Col·labora: Repsol
11 h. Residència Mare de Déu de
la Mercè. Actuació de la Colla de
Sardanes de Gent Gran i del Grup de
Country.

dt. 18 de setembre
11 h. Llar d’Infants Sant Salvador. Santa
Tecla a les escoles. El Nano Capità a les
escoles.
11.30 h. Llar d’Infants Sant Pere i Sant
Pau. Santa Tecla a les escoles. El Nano
Capità a les escoles.
12 h. portal del Roser. L’Entradeta de
Músics. La petita es fa gran! Emulant els
seus companys grans, els nostres petits
músics entraran a la ciutat seguint el
costum. Itinerari: portal del Roser, pl. del
Pallol, c. Cavallers, c. Major i pl. de les
Cols. En arribar tocaran les peces de rigor
mentre la nova Begudeta apaivaga la set
dels músics esforçats.
Col·laboren: Tecletes, Puzle A. C. i Raffa
Gelati
12 h. pl. del Rei. Santa Teca 2012 jornada
gastronòmica artesana de productes
naturals. Una acurada tria dels millors
productes agroalimentaris del Camp
de Tarragona. Durant tot el dia, tallers
de cuina, tasts de productes, consultes
agroalimentàries, música i performances.
Organitza: Slow Food Tàrraco

aquesta visita us descobrirem els secrets
que amaga la Catedral: buscarem l’home
de les tres cares, explicarem la processó
de les rates i la bufetada de santa Tecla al
rei Pere III, i finalment coneixereu amb tot
detall el magnífic retaule major i les noves
troballes descobertes amb la restauració.
Preu de l’activitat: 9,50 € (nens
acompanyats, gratuït). Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
18 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Circ Hula presenta Bastian (Bèlgica).
Bastian és un joglar excèntric, un pallasso
de l’edat mitjana. És capaç d’empassar-se
espases, domar les bèsties més temudes,
escapar dels embolics més complicats i, el
més difícil encara: aconseguir les riallades
i els aplaudiments del públic. Bastian, el
superheroi medieval, és tot un espectacle
carregat de follia per a tots els públics.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.

15 h. La Salle Torreforta. Santa Tecla a
les escoles. El Ball de Serrallonga a les
escoles.
17 h. des del portal del Roser. Visita
guiada. La Catedral com mai l’has vist.
Després de dos anys de restauració,
redescobrim la icona de la ciutat medieval.
El 17 de maig del 1321 la ciutat rebia la
relíquia de santa Tecla, quan la construcció
de la Catedral gairebé havia finalitzat. A
partir d’aquell moment l’edifici esdevindrà
l’epicentre de la nostra festa. Durant

Circ Hula
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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. c. Portella, 13. Berenar tecler a la
fresca. La Cocotte et convida a assaborir la
tarda dolça de Santa Tecla.
Preu: 1 €
Organitza: La Cocotte
18 h. des del pla de la Seu. La Baixadeta
de l’Aligueta, la Mulasseta i el Lleonet.
Per tercer any, els joves portadors de les
nostres bèsties més menudes demostraran
que s’adapten a qualsevol circumstància
festiva. La Baixadeta es consolida com
un acte més de la seqüència ritual
tarragonina. Avui els més petits podran
portar l’Aligueta, la Mulasseta i el Lleonet
sense ser-ne els portadors oficials.
Demanem la col·laboració dels pares
i mares perquè els protagonistes reals
d’aquest dia siguin els nens i les nenes: ben
bé que ells, la nit del 21, 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
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio.
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La Baixadeta

19 h. des del portal del Roser. Visita
guiada + degustació. Tastem la història.
Visitem la Tarragona del segle XIV i
assaborim la cuina medieval catalana. Ens
endinsem en la part menys coneguda de la
història de la nostra ciutat: l’edat mitjana.
Una acurada visita guiada pels carrers i
racons de la Part Alta, parlant de la gent i
els costums de la petita ciutat medieval.
Al final, tastarem quatre platets sorpresa
inspirats en les receptes medievals dels
prestigiosos Llibre de Sent Soví i Llibre del
coc de la Canonja de Tarragona.

dt. 18 de setembre
Preu de l’activitat: 19 €. Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
Col·labora: Restaurant Quim i Quima
19.30 h. pl. Verdaguer. La Carpa Familiar.
Pallasso Enrico presenta Enrico Clown
(Catalunya - Tarragona). L’Enrico és i serà
el pallasso de Tarragona, un pallasso
encara en actiu que va ser un dels primers
professionals de la ciutat i que ha fet riure
diverses generacions de tarragonins. Ara
que ja ha fet setanta anys, s’acomiada dels
escenaris. Amics i companys de professió
el volen veure, per primera vegada, fent
el seu espectacle en una carpa al centre
de la ciutat. Us ho perdreu? És l’adéu de
l’Enrico!
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.

19.30 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Presentació de la novel·la guanyadora
del Premi Pin i Soler 2012, Llocs que no
surten als mapes, de Berta Noy, publicada
per Columna Edicions. La presentació
anirà a càrrec de Gerard Guix, escriptor i
membre del jurat. L’acte comptarà amb la
participació del grup musical Nikosia.
20 h. CaixaForum Tarragona. Obra Social
- Fundació La Caixa, c. Cristòfor Colom, 2.
Inauguració de l’exposició “George Grosz.
De Berlín a Nova York”.
Organitza: CaixaForum Tarragona
20.30 h. local social dels Xiquets de
Tarragona, c. Santa Anna, 1. Assaig obert
de preparació de la diada de Santa Tecla.

Assaig Xiquets de Tarragona
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20.30 h. xabola dels Xiquets del Serrallo,
c. Nou de Santa Tecla, 9. Assaig a la
fresca.
21 h. pl. Verdaguer. La Carpa Friki.
Xavi Lozano presenta Tubs del món
(Catalunya). És difícil de classificar què
fa el Xavi Lozano. Ell diu que va pel carrer
bufant tot allò que veu. De la mateixa
manera que un escultor veu una figura
en un simple tros de fusta, Xavi Lozano
sent la música d’objectes que, en principi,
semblen muts. La sent i la treu de coses
rares, per quotidianes, com ara una crossa
o una pota. Música tan bella com la que
més, que surt d’una nova aproximació al
reciclatge: el so. Un espectacle diferent.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa
carpa dues hores abans de l’inici de cada
espectacle.
Xavi Lozano

22.30 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Conteclada. Aquest clàssic cicle de contes,
enguany es portarà a terme en aquest nou
emplaçament a cobert de la pluja. Avui,
contes amb l’Imma i la Karme.

42

22.30 h. pl. de la Font. Txarango i Roe
Green & TxipiAité Band en concert.
Es pot afirmar que Txarango és un dels
fenòmens musicals dels darrers temps
al nostre país. El seu disc Benvinguts
al llarg viatge està esdevenint la banda
sonora de molts joves del país. Vénen
a una gran festa i a una gran plaça a
demostrar la seva vàlua. Compartiran
escenari amb els tarragonins Roe Green &
TxipiAité Band, banda que en els darrers
anys ha anat acumulant premi rere premi.
Reggae d’aquí amb vocació universal.
El seu darrer disc, Words for Freedom,
mostra la maduresa d’aquests agosarats i
tossudament encantadors músics.

dt. 18 de setembre
Txarango

22.30 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Nit de salsa i bachata amb la Companyia
Salsixto.
Organitza: Pub Highland
23 h. bar del Teatre Auditori Camp de Mart.
Parrillada Electrònica. Swimen 6, Mónica
Belno, Element DJ. Remember 80s & 90s.
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic
23.30 h. parc Saavedra. Selectors
Badabadocs (membres del grup Belda
i el conjunt Badabadoc). Els PDs Mante
i Xerramequ (Lleida-Torelló) oferiran una
mostra de la música que més els fascina
dels 60… 100% vinil!
Organitza: Bar El Portal
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa
THC Reggae Soundsystem.
Organitza: El Cau

43

DIMECRES 19
LA SANTA TECLA PETITA
10 h. Rambla Nova, tram més proper al
Balcó del Mediterrani. Tallers festius Santa
Tecla 2012. Diversió i participació per
conèixer millor les nostres festes a través de
tres tallers: La història de Santa Tecla, Fem
un castell? i Entre Bèsties i Gegants.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17,
18.15 i 19.30 h.
Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Informació i inscripcions a cda-tarragona@
xtec.cat.
Organitza: CdA de Tarragona
Col·labora: Repsol
17 h. des del portal del Roser. Visita
guiada. La Catedral com mai l’has vist.
Després de dos anys de restauració,
redescobrim la icona de la ciutat medieval.
El 17 de maig del 1321 la ciutat rebia la
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relíquia de santa Tecla, quan la construcció
de la Catedral gairebé havia finalitzat. A
partir d’aquell moment l’edifici esdevindrà
l’epicentre de la nostra festa. Durant
aquesta visita us descobrirem els secrets
que amaga la Catedral: buscarem l’home
de les tres cares, explicarem la processó
de les rates i la bufetada de santa Tecla al
rei Pere III, i finalment coneixereu amb tot
detall el magnífic retaule major i les noves
troballes descobertes amb la restauració.
Preu de l’activitat: 9,50 € (nens
acompanyats, gratuït). Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
18 h. pl. de les Cols. Primers versots i
parlaments dels balls parlats petits.

dc. 19 de setembre
• 18 h. Ball de Serrallonga Petit (amb la
col·laboració de Fruites i Verdures Mar).
• 18.20 h. Ball de Pastorets Petit.
18.30 h. pl. de la Mitja Lluna / Espai
Salvador Fa. Primer ball amb parlaments
del Ball de Gitanes Petit.
19 h. des del portal del Roser. Visita
guiada + degustació. Tastem la història.
Visitem la Tarragona del segle XIV i
assaborim la cuina medieval catalana. Ens
endinsem en la part menys coneguda de la
història de la nostra ciutat: l’edat mitjana.
Una acurada visita guiada pels carrers i
racons de la Part Alta, parlant de la gent i
els costums de la petita ciutat medieval.
Al final, tastarem quatre platets sorpresa
inspirats en les receptes medievals dels
prestigiosos Llibre de Sent Soví i Llibre del
coc de la Canonja de Tarragona.
Preu de l’activitat: 19 €. Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
Col·labora: Restaurant Quim i Quima
19 h. des de la pl. de la Font. Cercavila de
la Santa Tecla Petita.
El Seguici Petit enceta les aparicions dels
elements més representatius de la nostra
festa. Reproduint l’estètica i la manera
de fer del Seguici gran, ompliran places
i carrers de músiques, balls i espurnes.
Petits de mida però grans de cor!
Hi participen: Ball de Diables Petit, Drac
Petit, Bou Petit, Vibrieta, Ball de Serrallonga
Petit, Aligueta, Mulasseta, Cucafereta,
Lleonet, Negritos Petits, 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.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ofereix
beguda refrescant als esforçats petits
teclers.
Acte retransmès en directe per Tarragona
Ràdio.

Acte retransmès en diferit per Tac 12.

La Santa Tecla Petita
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20 h. pl. de la Font. Tanda de lluïment de
la Santa Tecla Petita. En acabar, darrer
ball amb parlaments del Ball de Gitanetes.
20 h. església de Sant Joan, pl. Mitja
Lluna. Concert de cant coral amb The
Issel’s Singers.
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Cor The Issel’s Singers
20.15 h. pl. de les Cols. Versots i
parlaments dels balls parlats petits.
• 20.15 h. Ball de Sant Miquel i Diables
Petit.
• 20.30 h. Ball de Serrallonga Petit
• 20.50 h. Ball de Pastorets Petit.

La Santa Tecla Petita

20 h. parc Saavedra. Vespre de circ i
cabaret amb exmembres de l’Escola de
Circ de Nou Barris (Barcelona). Tot seguit,
festa amb rumba i ska.
Organitza: Bar El Portal
21.30 h. Teatre Metropol, Rambla Nova,
46. Tarragona-Reus. La lluita per les
ones. Tàrraco Ràdio i Global Mèdia Reus
competeixen per l’audiència radiofònica
del Camp de Tarragona. Però què passa
quan el peix gros es menja el peix petit?
I, el més important, quin és el peix gros
i quin el petit? Una disputa en forma de
musical que només es pot solucionar d’una
manera: amb humor.
Direcció: Oriol Grau
Text: Jordi Roig.
Direcció musical: Paco Martín
Direcció de veus: Teresa Valls
Producció: Estudi de Música
Amb la col·laboració de: Associació Antics
Alumnes de la Salle, Sala Trono, Companyia
Trono Villegas i Conselleria de Cultura
Ajuntament de Tarragona
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dc. 19 de setembre
Venda d’entrades: Tarracoticket i a les
taquilles del Teatre Metropol
Preu: 12 €

famosa ballarina tarragonina Emma
Garau, ens portarà ballant pels carrers
i places, esquivant amb agilitat les
barreres més insospitades, anant cada
vegada més amunt, fins i tot al sostre
de la ciutat.
Organitza: Tarragona Film Office.
22.30 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Conteclada. Aquest clàssic cicle de contes,
enguany es portarà a terme en aquest nou
emplaçament a cobert de la pluja. Avui,
contes amb l’Agus i Genovesa, narratives
teatrals.
22.30 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Festival de Monòlegs.
Organitza: Pub Highland

21.30 h. pla de la Seu. Presentació de
l’art-spot publicitari Crossing Limits
Tarragona. Aquest art-spot mostra
perspectives mai vistes del nostre
patrimoni. Seguint els passos de la

23 h. bar del Teatre Auditori Camp de Mart.
Parrillada Electrònica. Party Tunes.
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Dijeila
(rumba).
Organitza: El Cau
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DIJOUS
20
EL RETAULE
9 h. pg. de les Palmeres. Pintura al carrer.
Organitzen: Consell Municipal de la Gent
Gran i Gent Gran Activa
10 h. Rambla Nova, tram més proper
al Balcó del Mediterrani. Tallers festius
Santa Tecla 2012. Diversió i participació
per conèixer millor les nostres festes a
través de tres tallers: La història de Santa
Tecla, Fem un castell? i Entre Bèsties i
Gegants.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17,
18.15 i 19.30 h.
Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Informació i inscripcions a cda-tarragona@
xtec.cat.
Organitza: CdA de Tarragona
Col·labora: Repsol
48

17 h. Residència Mare de Déu de la
Mercè. Actuació de la Coral Mare de
Déu de la Mercè i Coral Veus Grans de
Torreforta.
17 h. des del portal del Roser. Visita
guiada. La Catedral com mai l’has vist.
Després de dos anys de restauració,
redescobrim la icona de la ciutat
medieval. El 17 de maig del 1321 la
ciutat rebia la relíquia de santa Tecla,
quan la construcció de la Catedral
gairebé havia finalitzat. A partir d’aquell
moment l’edifici esdevindrà l’epicentre
de la nostra festa. Durant aquesta visita
us descobrirem els secrets que amaga
la Catedral: buscarem l’home de les
tres cares, explicarem la processó de

dj. 20 de setembre
les rates i la bufetada de santa Tecla al
rei Pere III, i finalment coneixereu amb
tot detall el magnífic retaule major i
les noves troballes descobertes amb la
restauració.
Preu de l’activitat: 9,50 € (nens
acompanyats, gratuït). Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
17 h. i fins a les 22.30 h. c. Cós del
Bou. I Festival Shivadelic. Milers de CDs
i vinils venuts en aquesta mítica botiga
que enguany fa deu anys s’ho valen. Per
celebrar-ho, cinc de les millors bandes
tarragonines ompliran de bona música
aquest màgic racó:
• Lecirke (folk-pop)
• Islandia Nunca Quema (pop-rock)
• Harrison Ford Fiesta (folk lo-fi)
• Ghillem The la Vall (cantautor
polifacètic)
• Don Simón y Telefunken (alegria
experimental)
Organitza: Shiva Music
17.30 h. c. Trinquet Vell, davant del Bar El
Cau. Concert, Fes-tecletes 2012. Com
cada any, Tecletes ompliran el carrer de
música, guixos de colors i algun taller
especial perquè grans i petits gaudeixin.
Després de descobrir-nos en anys
passats artistes com El Petit de Cal Eril,
Maria Coma o Anna Roig, amb qui ens
sorprendran enguany?
Organitza: Tecletes
18 h. Aula Magna del Campus Catalunya
de la URV, av. Catalunya, 35. Conferència:
“Com és fer-se gran en el segle XXI?”.
Organitza: Fundació Pere Tarrés

Transistor arkestra

19 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Teatre Gent Gran Activa. Teatre de petit
format i actuacions musicals.
Accés limitat a la capacitat de la sala.
Organitzen: Consell Municipal de la Gent
Gran i Gent Gran Activa
19 h. des del portal del Roser. Visita
guiada + degustació. Tastem la història.
Visitem la Tarragona del segle XIV i
assaborim la cuina medieval catalana. Ens
endinsem en la part menys coneguda de la
història de la nostra ciutat: l’edat mitjana.
Una acurada visita guiada pels carrers i
racons de la Part Alta, parlant de la gent i
els costums de la petita ciutat medieval.
Al final, tastarem quatre platets sorpresa
inspirats en les receptes medievals dels
prestigiosos Llibre de Sent Soví i Llibre del
coc de la Canonja de Tarragona.
Preu de l’activitat: 19 €. Places limitades.
Informació i reserves: 977 239 657,
itineretarragona@gmail.com.
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
Col·labora: Restaurant Quim i Quima
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19 h. pl. de la Font. Santa Tecla
gastronòmica. Pastís del Braç de Santa
Tecla. El Gremi de Pastissers presenta
l’elaboració i degustació popular del pastís
monumental del Braç de Santa Tecla. Ni
més ni menys que 75 metres de Braç, que
equivalen a 2.000 racions. Distribució
de racions aptes per a celíacs. Recollida
prèvia de tiquets des de les 18 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. des de l’estàtua dels despullats
fins al Balcó del Mediterrani. El Correfoc
Petit. Espurnes, diables i bèsties a la mida
dels més menuts. Els grups recorreran
la Rambla Nova per arribar al Balcó i fer
una carretillada de lluïment. Quan acabi,
els grups, que s’hauran anat col·locant
al voltant de l’estàtua de Roger de Llúria,
encendran una carretillada conjunta final.
Hi participen el Ball de Diables Petit, el
Drac Petit, el Bou Petit i la Vibrieta, i com a
grups convidats, el Ball de Diables Infantil
de Sitges Colla Vella i el Ball de Diables
Infantil de Sant Quintí de Mediona.

Correfoc petit
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20 h. pl. de les Cols. Xiquets del Serrallo.
Assaig especial de pilar caminant.
20.30 h. local social dels Xiquets de
Tarragona, c. Santa Anna, 1. Conferència:
“Dels Xiquets de Tarragona - Colla de la
Mercè als Xiquets de Tarragona actuals”.
Un exhaustiu estudi d’un moment crucial
de la nostra història castellera.
Organitza: Xiquets de Tarragona
20.30 h. pl. de les Cols. Xiquets de
Tarragona. Assaig especial de pilar
caminant. Acompanya el pilar en un
ambient diferent!
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.

20.45 h. local social dels Xiquets de
Tarragona, c. Santa Anna, 1. Assaig
especial de preparació per a la diada de
Santa Tecla.
22 h. cafeteria La Cantonada, Fortuny, 23.
Actuació musical del Grup Miramar.
Organitza: Ateneu de Tarragona
22 h. Teatre Auditori Camp de Mart.
Mishima en concert. El pop melodramàtic
de Mishima s’inspira en les petites coses
per donar lloc a grans cançons, amb un
savoir-faire que els posiciona al capdavant
de l’escena alternativa catalana amb tots
els drets. La banda de David Carabén
presentarà el seu tercer disc en català,
L’amor feliç (2012), un nou exercici
d’arranjaments preciosistes i textos
carregats d’emoció que perfecciona el
seu personalíssim estil, sempre en espiral
ascendent a la recerca de sensacions
inoblidables.
Venda de localitats a les taquilles del
Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i les
24 h a:
* Ticketmaster, ticketmaster.es, 902 15 00
25 i caixers de “la Caixa”
Preu: de 13 a 23 €.
Mishima

Assaig Colla Jove Xiquets de Tarragona
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22.00 h. Plaça dels Sedassos.
L’Associació Balls a Plaça us
convida a una ballada folk amb
l’acordeonista Carles Belda. El Belda,
denominació que ell mateix utilitza, és un
acordionista de Sabadell que ha format
part de grups com Blat Segat, Pomada
i Ensaladilla So Insistent. Actualment
forma part del grup de música Mesclat,.
També lidera el grup El Belda i el conjunt
badabadoc.
Organitza: Balls a plaça
22.30 h. Catedral. El Retaule de Santa
Tecla. Després de la reforma de l’interior
de la seu metropolitana, el Retaule torna
al seu primigeni espai de representació.
Representat per l’Esbart Santa Tecla i
amb la música de la cobla La Principal
de la Bisbal, amb la direcció de Francesc
Cassú, 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.
El Retaule

23 h. c. Cós del Bou. Revetlla Jove amb
Miki Puig. La presència del Miki a les
festes de la ciutat ha estat especialment
intensa els darrers anys. Les seves
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memorables sessions el fan una peça
fàcilment encaixable a les nostres nits més
memorables. Som-hi!
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la
Colla Jove
23 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9. Festa
Beach Club.
Organitza: Pub Highland
23 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Karaoke Freake Show & DJ Taisan.
Organitza: El Cau
24 h. parc Saavedra. Nit de vinil amb DJ
Blow up! (BCN). R&B, soul, surf, freakbeat
i garatge 60s.
Organitza: Bar El Portal
Dj Blow up

dv. 21 de setembre

DIVENDRES 21
EL PREGÓ, L’ARRENCADA I LA BAIXADA
9 h. Rambla Nova / Cañellas. Amb
motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer,
l’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Tarragona distribuirà
material informatiu de la malaltia i objectes
realitzats als tallers d’estimulació cognitiva.
Organitza: Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer de Tarragona
10 h. Rambla Nova, tram més proper al
Balcó del Mediterrani. Tallers festius Santa
Tecla 2012. Diversió i participació per
conèixer millor les nostres festes a través de
tres tallers: La història de Santa Tecla, Fem
un castell? i Entre Bèsties i Gegants.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17,
18.15 i 19.30 h.

Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Informació i inscripcions a cda-tarragona@
xtec.cat.
Organitza: CdA de Tarragona
Col·labora: Repsol
17.30 h. pl. del Rei. Cafè, copa i puro per
un duro… dels d’abans. Cafè concert amb
l’Orquestra CatRock, per anar agafant ritme
festiu. El millor remei contra la migdiada.
El cafè, el Chartreuse i el conyac Torres
es barregen amb el fum. Cada persona
podrà adquirir un màxim de dos tiquets.
Distribució de tiquets a partir de les
15.30 h.
Patrocinen: Chartreuse, Torres, La Botiga
del Cafè, La Geladeria i Ca l’Òscar
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18 h. envelat de la pl. Verdaguer, fins a les 2
h de la matinada. Santa Tecla gastronòmica.
Estrella Damm patrocina Teclatapa, la
taverna dels tastets. Inauguració de l’espai
gastronòmic que durant quatre dies permet
els àpats ràpids: panets de truita, entrepà
vegetal, entrepà de bacó i formatge, entrepà
de llonganissa i xoriço, entrepà de calamars,
patates fregides, hamburguesa amb ceba
i formatge, sandvitxos de pernil i formatge,
frankfurt, 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, Sinhus Sport, La Granja
Colours Fantasy, Tots a Una i Fotem-li Canya.
18 h. Saló dels Plenaris, Ajuntament. El
Pregó enguany va a càrrec de la cantant
algueresa Franca Masu, una de les grans
dames de la música mediterrània, que
posarà veu a aquest moment tan especial.
En complir-se quaranta anys d’estreta i
fecunda relació, l’Alguer i Tarragona volen
renovar els seus vincles d’agermanament.
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.
Acte retransmès en directe per Tarragona
Ràdio.
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18.30 h. pl. de la Font. La Despertada
dels Gegants. Arribada de tots els gegants
i gegantes davant de l’Ajuntament.
18.45 h. campanar de la Catedral. El toc
de prima dels Campaners de Tarragona.
18.50 h. Saló dels Plenaris, Ajuntament.
Acompanyament dels Macers de la Ciutat
a l’alcalde i a la pregonera fins al balcó
central de l’Ajuntament.

Toc de pregó

19 h. pl. de la Font. Toc de Pregó a
càrrec de les dues trompetes del Consell
Municipal, que anuncien l’aparició de
la Senyera de la ciutat, escortada
pels Macers, mentre les 21 salves dels
morterets esclaten.
Alhora, des del campanar de la Catedral, el
repic general de campanes.
Finalment, la Tronada del Pregó de la
Pirotècnia Igual, trons catalans que des de
la plaça més tarragonina s’escamparan
pel territori.
Acte retransmès en directe per Tarragona
Ràdio.

dv. 21 de setembre
19.15 h. pl. de la Font. L’arribada de les
bandes de música convidades: Tradiband,
banda d’instruments tradicionals de
Tarragona i la Banda de Cardona.
Primer Amparito Roca de les Festes amb
les dues bandes de música, que anunciarà
la sortida dels Gegants i els Nanos.
Acte retransmès en directe per Tarragona
Ràdio.

19.30 h. des de la pl. de la Font. L’Arrencada
dels Gegants. Després dels tres coets
d’avís, arrenquen els gegantons Negritos, els
Gegants Moros, els Gegants Vells de la ciutat
o del Cós del Bou, nano el Caleto del Cós del
Bou, Gegants Vells i Nous i Nanos del carrer
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, Gegants
de l’Associació de Veïns Sant Pere i Sant
Pau 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.

L’arrencada dels gegants

20 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Preestrena de la pel·lícula documental
The World of Hemingway, de Giuseppe
Recchia. Gravada, entre altres llocs,
al nostre territori més immediat.
Protagonitzada per Delphine Chanéac,
Victoria Gaitán i el tarragoní Jaume Queralt.
90 minuts.
Accés limitat a la capacitat de la sala.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Port
de Tarragona
20 h. llera del riu Francolí. 6a Cursa
d’Orientació Ciutat de Tarragona. Aquest
any, mapa nou i zona nova! Es recomana
portar frontal, roba amb reflectants i, els
més agosarats, brúixola! Inscripcions
obertes fins al 17 de setembre.
Informació i inscripcions: www.
clubmontsant.org
Organitza: Club Montsant Orientació
Tarragona
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20.30 h. xabola dels Xiquets del Serrallo,
c. Nou de Santa Tecla, 9. Assaig a la
fresca.
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. Catedral. Concert de l’Ensemble
O Vos Omnes. Sota la direcció de Xavier
Pastrana, oferiran l’oratori Jephté de G.
Carissimi i Jesu, meine Freude de J. S. Bach.
Preu: 10 € (entrades no numerades).
Venda d’entrades: les 24 hores a www.
tarracoticket.cat o a les taquilles del Teatre
Metropol.
Organitza: Ensemble O Vos Omnes
Patrocina: Diputació de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i
Catedral de Tarragona

21.30 h. Teatre Metropol. Franca Masu
en concert. Franca Masu és l’exponent
més internacional de la llengua i la
cultura ancestrals catalanes vigents a la
ciutat marinera de l’Alguer, territori de tan
sols quaranta mil habitants a l’illa joliua
de Sardenya i que conserva l’herència
de l’esplendor medieval de la Corona
catalanoaragonesa. El viatge, acompanyat
de la veu de Masu, es fa íntim i revela amb
força la consciència de l’artista: la identitat
de dona sarda, catalana i, tanmateix,
italiana; pura energia vital d’una “mare
mediterrània” de veu seductora capaç
d’enlluernar amb la llum i el bagatge
cultural del Mare Nostrum.
Accés al concert amb invitació. Invitacions
disponibles a les taquilles del Teatre
Metropol a partir del 5 de setembre. Màxim
dues invitacions per persona.

Franca Masu
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22 h. local social dels Xiquets de
Tarragona, c. Santa Anna, 1. Assaig obert
de preparació de la diada de Santa Tecla.

Mario Díaz

22 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.
22.45 h. pl. dels Sedassos. Músiques
de canya. Concert extraordinari amb els
Grallers Els Espinetes.
23.30 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Festa Finlandesa amb DJ Ivan.
Organitza: Pub Highland
23.30 h. jardins del Camp de Mart. 1r
Tropikalfest. Avui s’estrena aquesta nova
proposta musical centrada en els estils
més tropicals i mestissos. Aquesta primera
nit començarà amb els castellonencs
Contratempo, que faran un llarg recorregut
per la música jamaicana, de l’ska al reggae.
Després tindrem el nou projecte del cantant
de Los Aslándticos, Mario Díaz, que presenta
el seu segon disc carregat de bones cançons
que fusionen el rock, el reggae i el flamenc.
Per acabar la nit ens acompanyaran els
Cultrum, un nou projecte creat a les nostres
terres amb una barreja d’estils tropicals i de
música negra. Per començar i als intermedis,
la soundsystem de música jamaicana més
activa de la nostra ciutat: La Risspect Crew.
• 23.30 h. Soundsystem. La Risspect
Crew, Tarragona.
• 24 h. Contratempo. Reggae & ska,
Castelló.
• 1.30 h. Mario Díaz. Mestissatge,
Còrdova.
• 3.30 h. Cultrum. Mestissatge, Tarragona.
Organitza: Tropik Produccions

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 Cat Rock 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.
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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.
La Baixada

24 h. parc Saavedra. Punxadiscs Edu
Selecta (Lleida). Amant de la bona música
des de petit, va començar davant dels plats
el 2002, fundant el Soundsistem Ponent
One Sound. Ha ofert les seves sessions
eclèctiques en moltes sales i festivals:

Apolo (Barcelona i Andorra), Salamandra
(l’Hospitalet), Sala Zero (Tarragona), Suau
(Reus), Festival In-Somni (Girona) o Mundo
Caníbal (Cerdanyola), entre altres.
Organitza: Bar El Portal
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. DJs
Superpandas.
Organitza: El Cau
0.30 h. pl. del Rei. Revetlla popular amb
l’Orquestra Cat Rock. Músics i teclers
esperaran impacients l’arribada de la
Baixada. El ritme frenètic d’Amparitos anirà
donant pas a bèsties, gegants, músics i
baixadors. Sens dubte, un dels moments
més intensos de la nit!
1.30 h. des de la pl. del Rei. Segona
Baixada de l’Àliga, els Gegants Vells, el
Lleó, 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 amb l’Orquestra Cat Rock.

Cat Rock
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DISSABTE
22
LA VIGÍLIA
10 h. La Picateca, av. Catalunya, 23. Per
Santa Tecla esmorza amb La Picateca.
Una original i nostrada coca d’escalivada
per afrontar un dia llarg com aquest. Preu:
1 €. Distribució fins a exhaurir-ne les
existències.
Col·laboren: Forn Miquel Pi Cal Sebastià i
Clos Montblanc
11.45 h. campanar de la Catedral. El toc
de prima.
12 h. Antic Ajuntament, c. Major, 39.
Inauguració de l’exposició del 40è
aniversari de l’agermanament de les
ciutats de Tarragona i l’Alguer.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i
Associació d’Amics de l’Alguer de Tarragona
Col·labora: Arxiu Històric Municipal

12 h. Port Esportiu / Costa de Tarragona.
39è Trofeu Imperial Tàrraco - III Premi
Costa Daurada, classe creuers RI.
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona
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, Tradiband, banda d’instruments
tradicionals de Tarragona, Grallers de la
Torre, Els Espremulls Ministrers, Grallers
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de l’Esperidió, Grallers Els Quatre
Garrofers, Grallers Els Vinardells, Grallers
de l’Alfàbrega, Sacaires de Tarragona,
Xeremiers de Sa Calatrava, Dolçainers
Tresmall, Grallers Espinetes, Grallers Els
Quatre Vents, Les Bufandes, Sonadors
Bufalodre, Faktoria Folk, Rodarboç
Ministrers i la Banda de Cardona.
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 amb Tradiband, Banda
d’Instruments tradicionals de Tarragona.
Degustació de vermut i patates acompanyats
de la particular proposta Feel Vermut, una
iniciativa encaminada a fomentar aquest fet
tan mediterrani, festiu i tarragoní de seure i
trobar-nos per fer el vermut.
Patrocinen: Vermut Yzaguirre i Patates Busquets
Col·labora: Feel Vermut

El Vermut

13 h. pl. del pàrquing Jaume I. El
Rotet 2012. Revival de la Música
de Tarragona. Inici del Rotet 2012.
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Coincidint amb la capitalitat de la cultura
catalana de Tarragona i amb la cúspide
de la crisi econòmica, el Rotet de Santa
Tecla és enguany una efemèride sense
precedents: el primer gran revival dels
millors grups de música moderna (pop,
rock, soul, reggae, jazz i mestissatge) que
han tingut com a base operativa la ciutat
de Tarragona des dels anys 90 fins a
l’actualitat. El Rotet de Santa Tecla 2012
situa la música al centre, perquè és allò
que més ha unit individus i cultures, és
un crit de complicitat de moltes persones,
sumant veus per dir alt i clar: “Visca la
música! Visca la cultura! I visca la terra
que trepitgem”. Hores i hores de música,
vermut, paella i Chartreuses en una festa
que representa un lloc, Tarragona, i una
gent, les tarragonines i els tarragonins,
que han fet possible any rere any, amb
el seu esforç, el seu treball i el seu
sentiment, que la cultura de la ciutat no
deixi d’estar sempre viva!
Organitzen: Laboratori Visual i La Curiosa
Col·labora: Estrella Damm
13 h. Rambla Nova, davant del monòlit
commemoratiu del 125è aniversari del
Club Gimnàstic. Santa Tecla gastronòmica.
IV Truitada Gegant de Santa Tecla. Pintxo
de truita i vermut: 2,50 €.
Organitza: Federació de Penyes del Club
Gimnàstic de Tarragona
13 h. pl. de la Font. Feel Vermut. Feel
Vermut és sentir una tradició molt
nostra. És sentir Tarragona, sentir la
Mediterrània, sentir la llum, sentir el bon
temps, sentir la companyia dels amics o
la família, sentir els sabors d’un aperitiu
en un dels espais més emblemàtics de
la ciutat.
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18 h. CaixaForum Tarragona. Obra Social
- Fundació La Caixa, c. Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en català a l’exposició
“George Grosz. De Berlín a Nova York”.
18 h. envelat de la pl. Verdaguer, fins
a les 2 h de la matinada. Santa Tecla
gastronòmica. Estrella Damm patrocina
Teclatapa, la taverna dels tastets. L’espai
gastronòmic que durant quatre dies permet
els àpats ràpids.
18.30 h. pl. del Ball de Dames i Vells.
Primera representació del Ball de Dames
i Vells.
Acte retransmès en diferit per Tarragona
Ràdio.

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, els Balls de Gitanes,
Valencians i Cossis, i les representacions
al·legòriques dels Set Pecats Capitals i de
la Moixiganga. Aniran acompanyats pels
sonadors i les bandes de música.
Itinerari: pl. de la Font, baixada
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c.
Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa Anna, pl.
del Rei, Pilat, baixada Pescateria, pl. de

l’Esperidió, c. Cós del Bou, pl. de la Font,
c. Portalet, Rambla Vella, c. Comte de Rius,
Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet i
pl. de la Font.
Els participants a la Cercavila tindran un
punt de refrigeri ràpid al carrer Cós del Bou
ofert per la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
Acte retransmès en directe per Tarragona
Ràdio.

Acte emès en diferit per TAC12.

La Cercavila

19.15 h. pl. de l’Antic Escorxador. Dames
i Vells.
20 h. pl. dels Natzarens. Dames i Vells.
20.30 h. Hotel Ciutat de Tarragona, pl.
Imperial Tàrraco, 5. Trobada/jornada de
treball de la Jove Cambra Internacional de
Tarragona. Posada en comú dels projectes
solidaris, formatius i d’emprenedoria.
Organitza: Jove Cambra Internacional de
Tarragona
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20.45 h. pl. de l’Antic Escorxador. Dames
i Vells.
21.20 h. pl. del Rei. Versots i parlaments
dels balls parlats:
• 21.20 h. Ball de Dames i Vells.
• 21.45 h. Ball de Sant Miquel i Diables.
• 22.05 h. Ball de Gitanes.
• 22.20 h. Ball de Serrallonga.
21.30 h. pl. de la Font. La primera tanda
de lluïment del Seguici Popular. Els onze
grups que van entre el Ball de Bastons i la
Moixiganga la fan simultàniament al llarg
de tota la plaça de la Font. Els gegants i les
bèsties entren al vestíbul de l’Ajuntament
per dormir-hi.
21.45 h. pl. dels Sedassos. Versots i
parlaments dels balls parlats:
• 21.45 h. Ball de Serrallonga.

• 22.15 h. Ball de Pastorets.
• 22.30 h. Ball de Gitanes.
22.35 h. Rambla Nova, tram Unió /
Méndez Núñez, davant de la Gelateria
Italiana Gabriel Olivier. Versots i
parlaments dels balls parlats:
• 22.35 h. Ball de Pastorets.
• 22.50 h. Ball de Gitanes.
• 23.05 h. Ball de Serrallonga.
Les persones amb deficiències visuals
podran recollir els parlaments del Ball de
Serrallonga en braille.
22.15 h. pl. de les Cols. Representació
completa de la Moixiganga, amb So
Nat, Grallers de Tarragona. Figures
plàstiques en una al·legoria de la Passió
de Jesucrist bastida a partir de torretes
i pilars.

Versots i parlaments dels balls parlats
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LA NIT DEL
22 al 23
REVETLLA,ASTRACANADA I MATINADES
23.30 h. pl. del pàrquing Jaume I. El Rotet
2012. Revival de la Música de Tarragona.
Segueix el primer gran revival dels millors
grups de música moderna (pop, rock, soul,
reggae, jazz i mestissatge) que han tingut
com a base operativa la ciutat de Tarragona
des dels anys 90 fins a l’actualitat. Més
de quinze bandes, des de noms mítics del
rock en català com els Mi-te’ls o Otxque!
fins a bandes i cantautors actuals amb gran
projecció com Le Cirke o Febrero. El Rotet de
Santa Tecla 2012 situa la música al centre,
perquè és allò que més ha unit individus i
cultures, és un crit de complicitat de moltes
persones, sumant veus per dir alt i clar:
“Visca la música! Visca la cultura! I visca la
terra que trepitgem”.
Organitzen: Laboratori Visual i La Curiosa
Col·labora: Estrella Damm
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23.30 h. Rambla Nova, tram Balcó del
Mediterrani. Revetlla amb Fan Fan &
Spejos. En aquesta nit tan especial de
festa major tindrem dalt de l’escenari una
mostra de la música popular i de versions
feta a la nostra ciutat des de fa quatre
dècades. Música de sempre que sonarà
com mai!
23.30 h. pl. de la Font. La revetlla més
teclera amb Buhos i La Banda Puig. Si hi
ha una revetlla de referència a la plaça de
la Font és aquesta. El pas de la vigília a la
diada de Santa Tecla transcorre per aquest
llarg moment d’alta intensitat musical.
Dues bandes de reconegut prestigi en això
de fer ballar els festers incondicionals.

24 h. jardins del Camp de Mart. 1r
Tropikalfest. Segona nit d’aquesta
innovadora proposta. Sota la denominació
de Tupaquito Allstars, aniran passat
Buhos
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per l’escenari els discjòqueis més
representatius de l’antiga taverna tropical:
Dijeila, Dudi, Irie Boss, Thc Reggae, Mongi,
Chi Sao… Ska, rumba, salsa, reggae, hiphop i flamenc s’aniran fent presents durant
tota la nit.
Organitza: Tropik Produccions
24 h. parc Saavedra. DJ Lupe (soul/
funky/rock&roll/ska/rumba). Selectora
lleidatana que va inaugurar el parc
Saavedra la Santa Tecla passada, amb una
explosiva i sorprenent sessió. Resident al
clàssic Pentagrama Soul Club , també ha
punxat al Pub Línia i a la Sala Zero. Amant
de la música negra, l’ska clàssic i els hits
dels 60, els 80, el rock&roll, la rumba i fins
i tot el mambo, garanteix una nit divertida
per ballar sense parar!
VJ Ovideo Opendesktop (Argentina-BCN),
creador del Festival de Live Cinema Visual
Brasil 2012, ens delectarà amb una jam
session visual.
Organitza: Bar El Portal

Dj Lupe

24 h. Pub Highland, Rambla Vella, 9. Festa
Jack Daniel’s amb DJ Ivan.
Organitza: Pub Highland
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. DJ’s
Maadraassoo.
Organitza: El Cau.
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DIUMENGE 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: 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,
Les Bufandes, Grallers Els Vinardells,
Faktoria Folk i dolçainers Tresmall.
8 h. capella de Santa Tecla, Catedral.
Missa.
8.30 h. des del campanar de la Catedral.
Toc de festa.
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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
Pirotècnia Igual.
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.
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9.30 h. Moll de Costa. 4a Marxa BTT
Memorial Josep Lluís Navarro.
Inscripcions i informació: www.
clubciclistatarragona.cat.
Organitza: Club Ciclista Tarragona
9.30 h. platja del Miracle, zona pàrquing.
XV Triatló Popular Ciutat de Tarragona,
Memorial Laia Masó i Virgili, i II Duatló
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. circuit Sàhara 4x4 de Constantí. Trial
4x4 exhibició Santa Tecla 2012. Entrada
lliure.
Més informació a www.tortugatt.es.
Organitza: Club Tortuga Tot Terreny
10 h. Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona, pl. del Rei, 5, fins a les 14 h.
Jornada de portes obertes.
10 h. Museu i Necròpolis Paleocristians,
av. de Ramón y Cajal, 84, fins a les 14 h.
Jornada de portes obertes. Exposició “El
món de la mort a Tàrraco”.
10 h. des del campanar de la Catedral. Toc
de pontifical.
10 h. Catedral. L’Ofici, que s’inicia amb
el trasllat processional de la relíquia
des de la seva capella fins a l’altar
major.

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

Al final de l’Ofici, cant popular dels Goigs
de la santa a càrrec del Cor i Orquestra
dels Amics de la Catedral.
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, el Ball dels Set Pecats Capitals, la
Moixiganga, el Ball de Bastons, el Ball de
Pastorets, el Ball de Turcs i Cavallets, el
Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el
Ball de Bastons de l’Esbart Santa Tecla,
el Ball de Gitanes, el Ball de Valencians
i el Ball de Cossis. La tanda s’acaba
amb els versots dels Diables contra Sant
Miquel.
Acte retransmès en directe per Tarragona
Ràdio.
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11.30 h. pl. de l’Antic Escorxador. Ball de
Dames i Vells.
11.30 h. Residència Mare de Déu de la
Mercè. Ballada dels Gegants i Nanos del
carrer Merceria i els de la Residència de
la Mercè.
11.45 h. 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. Residència Mare de Déu de la
Mercè. Ball de Bastons de Tarragona.

12.45 h. pl. de la Font. Entrada a plaça de
les colles castelleres per ordre d’antiguitat,
al toc de gralla i ritme del timbal.
13 h. pl. de la Font. Castells, torres i
pilars, amb les colles castelleres de
la ciutat: Xiquets de Tarragona, Jove
Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo
i Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
Històricament, és la jornada en què les
colles ens han ofert les seves millors
construccions. Un migdia ple d’alternatives
castelleres.
Colla Jove Xiquets de Tarragona

12 h. Port Esportiu / Costa de Tarragona.
39è Trofeu Imperial Tàrraco - III Premi
Costa Daurada, classe creuers RI.
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona
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. pl. del Fòrum, davant del Bar Tòful. El
Brindis Popular de les Festes. És moment
de celebrar una altra Santa Tecla. Brindis
amb cava per a tothom que s’hi vulgui
afegir. En el decurs de l’acte es presentarà
la copa commemorativa.
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.
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Cada colla intervé per torn rotatiu,
decidit prèviament per sorteig. La diada
consta de tres rondes; la colla que no
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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.
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.

15.30 h. Rambla Nova, des de l’estàtua dels
despullats i fins al Balcó del Mediterrani. XXIV
Trofeu Santa Tecla de Ciclisme.
Organitza: Club Ciclista Campclar

Acte retransmès en diferit per TAC12.

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

17.30 h. des del campanar de la Catedral.
Toc de vespres.
18.30 h. pl. dels Natzarens. Ball de
Dames i Vells.
18 h. CaixaForum Tarragona. Obra Social
- Fundació La Caixa, c. Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en català a l’exposició
“George Grosz. De Berlín a Nova York”.

Xiquets de Tarragona
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18 h. Catedral. El cant de les vespres
pontificals.
18.15 h. des de la pl. de la Font. L’Anada
a la Professó, amb el Seguici Popular
i les colles castelleres que pregonen
l’arribada de la Senyera de la ciutat i la
Corporació Municipal. Aquesta expressió
de civisme torna a inundar els carrers
principals de la ciutat antiga.
Itinerari: pl. de la Font, baixada
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c.
Merceria i c. Pare Iglésias.
Els grups s’organitzen per a la professó
posterior als carrers de les Coques, Sant
Pau, Palau, Claustre i Escrivanies Velles.

de vista la relíquia. El Capítol de la
Catedral, el clergat, la Senyera de la ciutat,
els representants de les ciutats germanes
i la Corporació Municipal, amb escorta de
macers, uixers i Guàrdia Urbana de gran
gala, tanquen la professó.
Itinerari: pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c.
Merceria, pl. de les Cols, c. Major, baixada
Misericòrdia, c. Cós del Bou, baixada
Pescateria, Pilat, pl. del Rei, c. Santa Anna,
pl. del Fòrum (per les dues bandes de la
plaça), c. Arc de Sant Bernat, c. Granada,
pl. Sant Antoni, pl. Carles Llorach, c. de la
Mercè, pl. de l’Oli, c. Pescateries Velles, c.
Nou del Patriarca i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per Tarragona
Ràdio.

Ball de gitanes

Gegant vell

18.30 h. pl. dels Natzarens. Ball de
Dames i Vells.
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
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19 h. CaixaForum Tarragona. Obra Social
- Fundació La Caixa, c. Cristòfor Colom, 2.
Visita comentada en castellà a l’exposició
“George Grosz. De Berlín a Nova York”.
19.15 h. pl. de l’Antic Escorxador. Ball de
Dames i Vells.
20 h. pl. dels Natzarens. Ball de Dames
i Vells.
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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 i les salves
pirotècniques marquen el lent avançament
del braç, i es precipiten la col·lecció
de focs d’artifici, l’oripell daurat i la
joia pirotècnica de la palma del martiri
preparada per la Pirotècnia Igual.
Acte retransmès en directe per Tarragona
Ràdio.

L’entrada del Braç de Santa Tecla

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 2012.

Simultàniament, a la Catedral. Cant dels
Goigs i retorn de la relíquia de la santa a
l’urna de la seva capella.
I després, a la plaça de la Font. Darrera
tanda de lluïment del Seguici Popular.
Com a la Vigília, els onze grups entre el
Ball de Bastons i la Moixiganga realitzen
simultàniament la seva exhibició. Entre
les danses i 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 Salvadó.
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. Teatre Auditori Camp de Mart.
Violines y trompetas. Arriba a
Tarragona l’espectacle teatral Violines y
trompetas, una divertidíssima comèdia
protagonitzada per Joan Pera, Lloll
Bertran, Ferran Rañé i Anna Gras, que
gira entorn de la cordial i íntima relació
entre tres músics de cambra, dos homes
i una dona, que trontolla amb l’aparició
en escena d’una quarta persona. Després
d’aconseguir l’èxit al Teatre Borràs de
Barcelona, l’obra es presenta per primera
vegada a Tarragona.
Venda de localitats a les taquilles del
Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) i les
24 h a:
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* Ticketmaster, ticketmaster.es, 902 15 00
25 i caixers de “la Caixa”
Preu: de 18 a 38 €.

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

23 h. Rambla Nova, davant del monument
a la sardana. Sardanes de Festa Major
amb la Cobla Reus Jove.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona
Dansa
24 h. jardins del Camp de Mart. 1r
Tropikalfest. Per acabar aquesta primera
edició del Tropikalfest, la presència musical
de les dues illes més emblemàtiques. Des
de Cuba ens farà ballar sense parar, amb
salsa, son i fins i tot reggaeton, la formació
Mska. I des de la República Dominicana,
el cantant i compositor Dery Dery,
acompanyat de la seva banda, interpretarà
els seus ritmes més originals, que són la
bachata i el merengue. Per amenitzar els
canvis, discjòquei de música llatina. Tot
plegat, acompanyat d’una bona selecció de
còctels caribenys.
• 24 h. Mska (salsa - Cuba)
• 2.30 h. Dery Dery (bachata &
merengue - República Dominicana)
Organitza: Tropik Produccions
24 h. parc Saavedra. DJ Lupe (soul/
funky/rock&roll/ska/rumba). Còctel de
música alegre per fer moure l’esquelet!
Organitza: Bar El Portal
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Festa electrònica i músiques avançades.
Organitza: El Cau

dl. 24 de setembre

DILLUNS
24
LA MERCÈ I EL CORREFOC
8 h, des de la pl. de la Font. Les
matinades de la jornada castellera de la
Mercè: Grallers dels Xiquets de Tarragona,
de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, dels
Xiquets del Serrallo i dels Castellers de
Sant Pere i Sant Pau.

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.

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.
11.30 h. Residència de la Mercè. Castells
amb els Xiquets de Tarragona.
13 h. pl. de les Cols. Castells, torres
i pilars, davant de les escales més
castelleres de Catalunya: Xiquets de

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

Acte emès en diferit per TAC12.

13.30 h. pl. de la Font. El concert vermut
abans dels pilars caminant. Per fer
passar els nervis abans no arribin amb els
Dolçainers Tresmall I els músics de l’AIT de
l’Escola Municipal de Música.
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. Residència Mare de Déu de la Mercè.
Exhibició de balls de saló del grup de
Perafort.
17.30 h. pl. dels Sedassos. Amable cafè
concert amb grallers locals: Grallers de
l’Alfàbrega, Grallers Els Quatre Garrofers,
Grallers de l’Esperidió, So Nat Grallers de
Tarragona i Grallers de l’Aula d’Instruments
Tradicionals de l’Escola Municipal.
18 h. av. d’Andorra, 7, baixos. Inauguració
del nou local de l’Agrupació Sardanista
Tarragona Dansa. Exhibició de les colles:
Xerinola, Petits Tarragona Dansa i Toc de
Dansa. Un nou espai obert a la ciutat on la
sardana és protagonista.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona
Dansa
18 h. envelat de la pl. Verdaguer, fins a les
24 h. Santa Tecla gastronòmica. Estrella
Damm patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. L’espai gastronòmic que durant
quatre dies permet els àpats ràpids.

Pilar Caminant
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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.

dl. 24 de setembre
Organitza: Scènic Dansa / Col·legi Sagrat Cor
Col·labora: APA Col·legi Sagrat Cor
19 h. local social de la Colla Jove Xiquets
de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Concert
coral infantil amb Els Rossinyols, que
interpretaran la cantata La ciutat i la lluna.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona
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. local social de la Colla Jove Xiquets
de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Concurs
de pastissos, posa’t morat, Jove! Concurs
obert a la ciutat amb dos premis en joc:
millor presentació i millor gust. Recepció de
pastissos participants de 17.30 a 18.30 h.
Més informació i bases a www.collajove.cat.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona
i D-Uñas
20 h. parc Saavedra. Tancament de
festes! Pica-pica i bona música per dir
adéu a Santa Tecla 2012.
Organitza: Bar El Portal
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 els trons de carretilles i sortidors.
Enguany les forces de l’infern estaran
representades pels grups Ball de Diables de
Vilanova, Ball de Diables de Torredembarra,
Ball de Diables del Morell, Ball de Diables
de Tarragona, Colla Diables Voramar del
Serrallo, Drac de Llorenç del Penedès i

Farnaca de Cambrils, i el Drac de Tarragona,
el Bou de Tarragona i la Víbria de Tarragona.
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.

Correfoc

24 h. Rambla Nova, al voltant de l’estàtua
dels despullats. Eixordadores carretillades
finals.
24 h. Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2.
Farinelli Brothers (house).
Organitza: El Cau
0.15 h. des de l’estàtua dels despullats.
Sorollosa traca per la Pirotècnia Igual,
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.
TOTHOM A CÓRRER LA TRACA PER
ACOMIADAR SANTA TECLA!!!
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I DESPRÉS DE
SANTA TECLA
DISSABTE 29 de setembre
24 h. XXIX Concurs Ciutat de Tarragona
de Radioaficionats.
Més informació a ea3rcy@tinet.cat.
Organitza: Ràdio Club del Tarragonès
11 h. Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Junta
general ordinària de la Federació Catalana
de Societats Musicals, que tindrà lloc a la
nostra ciutat amb motiu extraordinari de la
celebració a la nostra ciutat de la Trobada de
Bandes de Catalunya.
Organitza: Federació Catalana de Societats
Musicals
16.30 h. Rambla Nova, entre la Font del
Centenari i els despullats. Arribada de les
bandes participants en la Trobada de
Bandes de Catalunya. Avui Tarragona és
l’escenari de la trobada anual de bandes
del país.
Organitza: Banda Unió Musical de
Tarragona
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17 h. des de la Rambla Nova, entre la Font
del Centenari i els despullats i fins al Balcó
del Mediterrani. Cercavila de la Trobada
de Bandes de Catalunya. Molts músics i
moltes bandes en el magnífic escenari de
la Rambla Nova.
Organitza: Banda Unió Musical de
Tarragona
20 h. pl. de la Font. Cloenda de la
Trobada de Bandes de Catalunya amb la
interpretació conjunta de l’emblemàtic
pasdoble Amparito Roca.
Organitza: Banda Unió Musical de
Tarragona

DIUMENGE 30 de setembre
10 h. llotja del peix, moll de Pescadors,
el Serrallo. XXVI Concurs de Mestres
Romescaires.
Organitza: Sindicat d’Iniciativa i Turisme de
Tarragona

EXPOSICIONS
Antic Ajuntament, c. Major, 39. Exposició
col·lectiva dels artistes participants als
VII Tallers Oberts dels Artistes de la Part
Alta. Del 7 al 15 de setembre
Antic Ajuntament, c. Major, 39. Exposició
commemorativa dels 40 anys de
l’agermanament de les ciutats de Tarragona
i l’Alguer. Des del 22 de setembre

Centre Tarraconense El Seminari, c. Sant
Pau, 4. Mostra fotogràfica “Les mans de
Santa Tecla”, fotografies de Tania Marcadella,
comissariada per Pep Escoda. Obert de 9.30
a 21.30 h. Fins al 28 de setembre.

Pati del Rei Jaume I, pl. de la Font, 1.
“Correspondències ciutadanes”. Obert
diàriament. Fins al 30 de setembre.

Hotel d’Entitats de Tarragona, c. Pons
d’Icart, s/n, pàrquing la Pedrera, 6a planta.
“Dibuixa el Seguici!”. Nens i nenes ens
mostraran la seva particular visió del nostre
estimat Seguici Popular. Obert de dilluns a
divendres, de 10 a 21 h; dissabte, de 10 a
14 h. Fins al 29 de setembre.

Palau de Congressos. Sala Genius. Santa
Tecla als ulls: “O pulso de Santa Tecla”,
de Gabriel Tizón. Obert de dimarts a
dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h;
diumenges, d’11 a 14 h; dilluns tancat.
Fins al 14 d’octubre.

Museu d’Art Modern de Tarragona, c.
Santa Anna, 8. “Obra Gràfica”, de Katia
Acín. De dimarts a divendres, de 10 a
20 h; dissabte, de 10 a 15 h i de 17 a
20 h; festius, d’11 a 14 h. Fins al 23 de
setembre.

Local social dels Xiquets de Tarragona, c.
Santa Anna, 1. “Xiquets de Tarragona:
130 anys d’emocions”. Oberta els dies
d’assaig.

Tinglado 1 del Moll de Costa. “S-12”, del
fotògraf Josep Piñol Curto. De dimarts
a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h;
diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins al 14
d’octubre.

Agrupació Fotogràfica de Tarragona,
Governador González, 7, entresòl. “Santa
Tecla Digital 2011”. Des del 13 de
setembre.
Museu Bíblic Tarraconense, c. de les
Coques, 1. “Vita Theclae. Una narració
artística de Tarracoart”. Obert de dimarts
a divendres, de 17 a 20 h; dissabte i
diumenge, de 10 a 13 h. Fins al 30 de
setembre.
Organitzen: Museu Bíblic Tarraconense i
Associació Cultural Tarracoart

Tinglado 2 del Moll de Costa. “Antològica”,
de Jaume Queralt. De dimarts a dissabte,
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; diumenge i
festius, d’11 a 14 h. Fins al 21 d’octubre.
CaixaForum Tarragona. Obra Social Fundació La Caixa, c. Cristòfor Colom, 2.
“George Grosz. De Berlín a Nova York”.
De dilluns a divendres, de 10.30 a 21 h;
dissabte i festius, d’11 a 14 h i de 16 a
21 h. Del 19 de setembre al 6 de gener
de 2013. Reserves de visites comentades
per a grups i activitats per a gent gran al
telèfon 977 249 871.
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EXPOSICIONS
Pati de la Diputació, pg. de Sant Antoni,
100. “Exposició Tarracoart”. Tarracoart és
una associació cultural d’artistes, sense
ànim de lucre, amb una doble pretensió:
reivindicar l’art fet a Tarragona i contribuir,
amb les seves obres, a fer que el públic
s’acostumi a contemplar art. Fins al 16 de
setembre.
Fundació CatalunyaCaixa. Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, c. Sant Llorenç,
20-22. “Català-Roca. Arquitectura”. De
dilluns a dijous, de 8 a 15 h. Fins al 30 de
setembre.

Museum Cafè, c. Sant Llorenç, 5. Pep
Escoda presenta “Aerial Photo by Joseph
Scott”. Obert de dimarts a dissabte a
partir de les 21.30 h. Dies 17, 18 i 19 de
setembre, tancat. Fins al 3 de novembre.
Cafeteria Can Peret, pl. de la Font, 6.
Exposició fotogràfica “Tecla a Tecla”,
d’Aitor Pombo, de Pixel Moreno Studio. Una
brillant lectura de la nostra festa major.
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. “3a
Mostra Artística i Literària de Socis”.
Obert de dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
Fins al 30 de setembre.

INTERNET
INTERNET
http//santatecla.tarragona.cat
www.tarragona.cat
http://www.anacruz.es/blogshow-data/storage/
79ad/20120730anacruzes0112-79c1.jpg
VIU SANTA TECLA A LES XARXES
SOCIALS!
Santa Tecla continua a les xarxes! Un
any més, també podreu viure les Festes
en el món 2.0, a través de la nostra
pàgina de Facebook (http://facebook.
com/santateclatarragona) o del perfil
de Twitter @SantateclaTGN. Hi trobareu
recomanacions, notícies d’actualitat
i informació de servei. I si durant el
transcurs de les Festes hi ha alguna
novetat, es comunicarà immediatament
a través d’aquests canals. També us
convidem a explicar-nos com gaudiu de
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Santa Tecla, ja sigui compartint les vostres
experiències al nostre mur de Facebook o
bé dient-hi la vostra a Twitter amb l’etiqueta
#SantaTecla.
TARRAGONA CAPITAL DE LA CULTURA
CATALANA 2012
Descobreix per què som Capital al web i a
les xarxes de Tarragona 2012, on trobaràs
informació diària de les activitats i podràs
fer-hi les teves aportacions:
Web: http://t2012.tarragona.cat
Facebook: http://www.facebook.com/
tarragona2012
Twitter: http://www.twitter.com/
tarragona2012
YouTube: http://www.youtube.com/
tarragona2012
T/2012 també és a Flickr i Instagram.

SERVEIS ÚTILS
ESTAND DE FESTES
Rambla Nova, al vestíbul del nou Teatre
Tarragona: diàriament, de l’11 al 24 de
setembre, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Dilluns 24 de setembre, de 10 a 14 h.
CASA DE LA FESTA
Via Augusta, 4.
Podeu visitar gratuïtament el nostre Seguici
Popular i endinsar-vos en la seqüència
ritual de la festa gran de Tarragona.
Dia 15, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
Dia 16, de 10 a 14 h.
Dies 14, 18, 19 i 20, de 17 a 21 h.
Per motius operatius, romandrà tancada
els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre.

RECINTES DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE
TARRAGONA
Durant les festes de Santa Tecla l’entrada
als recintes del Museu d’Història de
Tarragona serà gratuïta del 20 al 22
de setembre. Els dies 23 i 24 restaran
tancats.
EMT. SERVEI D’AUTOBUSOS
www.emtanemambtu.cat
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SERVEIS ÚTILS

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, a Facebook i a 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
• Recinte Firal del Palau de Congressos
• Sala August del Palau de Congressos
• Teatre Auditori del Camp de Mart
• Teatre Metropol
La diada castellera del diumenge 16,
prevista a les 12 h. s’iniciaria més tard
si es preveiés una millora meteorològica
posterior.
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Els actes en què participa el Seguici
Popular —dies 18, 19, 20, 21, 22, 23 i
24 de setembre— poden tenir pròrrogues
horàries d’endarreriment de 30 o 60
minuts.
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 a l’Antiga Audiència:
Dia 24. Cafè concert de grallers locals.
Trasllats al Teatre Metropol:
Dia 22. Balls parlats.
Trasllats a la Sala El Cau:
Dia 20. Festa Tecletes.

FESTA PER A TOTHOM
LA PRESÈNCIA FESTIVA
DE LA CIUTADANIA AMB
DISCAPACITAT - 22a edició
El programa Festa per a Tothom, impulsat
des del 1991 pel Servei Municipal de
la Discapacitat, 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 en la festa,
prenent-la com a moment àlgid de la
ciutat, veritable receptora del projecte.

Per gentilesa de l’ONCE, el programa de
festes està transcrit al sistema braille,
disponible a l’estand de Festes a la
Rambla Nova i a la seu de l’ONCE, Rambla
Vella, 10. Així mateix, el web de les Festes
incorpora els 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.

Amb la implicació d’un equip que adopta el
format de penya festiva, en el qual queden
diluïdes les condicions de discapacitat i
voluntariat, amb la disposició de transport
adaptat, amb el servei d’interpretació
de llengua de signes i amb el foment
de l’accessibilitat dels llocs festius, es
participa en un seguit d’actes festius i se’n
protagonitzen d’altres, com ara:
• El dissabte 15, a les 13 h. al Balcó
del Mediterrani, el consistori oferirà la
recepció a tots els participants de Festa
per a Tothom.
• El diumenge 16, a les 18 h. el teatre
del Centre Cívic de Sant Salvador
acollirà la representació de l’obra La
boda del hojalatero, del dramaturg
irlandès John Millington Synge,
posada en escena per Amanida Teatre,
companyia tarragonina formada per
cecs i deficients visuals.
• La llengua de signes serà un dels parlars
de la festa des del mateix pregó, el
divendres 21, a les 18 h. a la sala d’actes
de l’Ajuntament, dins d’un itinerari d’actes
festius adreçat a la comunitat sorda.
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SEGURETAT
Mesures de seguretat que cal seguir als llocs on es realitzen actuacions amb foc:
· MANTINGUEU portes i finestres tancades,
persianes abaixades, aparadors i vidres
protegits i tendals recollits, i no tingueu
roba estesa o altres elements similars.
· NO COL·LOQUEU cap element que pugui
obstaculitzar l’actuació o el pas fluid de
la gent.
· NO TIREU aigua fins que no hagi acabat
l’actuació.
· NO ENCENGUEU foc ni fumeu a prop de
les bosses o els carretons del material
pirotècnic.
· NO ENVAÏU l’espai de l’actuació i no agafeu
ni destorbeu cap dels seus membres.

· VESTIU preferentment roba de cotó o
texana, en cap cas fibra sintètica. I barret
o bé un mocador lligat al cap.
· MANTINGUEU LES DISTÀNCIES de
seguretat adients per prevenir-se de les
espurnes i detonacions dels productes
pirotècnics.
· SEGUIU 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, enguany
instal·lat al vestíbul del Teatre Tarragona:
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,
Patronat de Turisme (punts d’informació
turística de la Rambla Nova i del carrer
Major), Joieria Feijoo i El Lloro, Bar Las
Vegas i també al Mercat Central i a l’estand
de Festes.
10 €
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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 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 BOTIGA DE LES FESTES
LA BOSSA DE LES FESTES
Editat per la Colla de Diables Voramar i la
Víbria de Tarragona, el podeu trobar als
establiments 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 PUZLE DE LES FESTES
Editat pels Grallers Els Quatre Garrofers.
Pot adquirir-se a El Lloro, El Negrito i la
Negrita, 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€
LA XAPA DE LES FESTES
Editada per l’Agrupació Cultural i Esportiva
de CCOO de l’Ajuntament de Tarragona. La
podeu trobar a l’estand de Festes.
1€

Llibretes individuals,
4 €; conjunt de set
llibretes, 22 €. Imants
individuals, 1,5 €;
conjunt amb els set
imants, 8 €.
www.topromi.com

LES GALETES ARTESANES DEL SEGUICI
Una divertida i gustosa proposta de
DeCookies a la venda a les pastisseries
artesanes de la ciutat: Palau, Trill, Conde,
Rabasó, Geneve i Montserrat.

L’AGENDA ESCOLAR DEL SEGUICI
És una iniciativa de Zonagralla editada per
El Tecler, gestió cultural. Enguany dedicada
als gegants. A la venda a l’estand de
Festes.

LES LLIBRETES I ELS IMANTS DEL
BESTIARI TARRAGONÍ
Fundació Topromi és un centre de treball
adaptat, que dissenya i elabora les
llibretes i els imants del nostre bestiari. Els
podeu trobar a l’estand de Festes.
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FOTOGRAFIA, VIDEO I FESTA
• Treu l’Amparito que portes dins!
Concurs Audiovisual Santa Tecla 2012
Cantes l’Amparito a la dutxa? Va ser el
teu primer politò de mòbil? Els teus fills et
desperten al so d’aquest pas doble? Sigui
quina sigui la teva relació íntima amb
l’Amparito Roca, atreveix-te a treure-la al
carrer durant aquestes festes. Aquest any,
Santa Tecla et convida a treure l’Amparito
que portes dins. Participa al Concurs
Audiovisual Santa Tecla 2012 fent la
teva versió del vídeo oficial de les festes.
Consulta les bases i els premis a http://
santatecla.tarragona.cat
Organitza: Conselleria de Cultura,
Tarragona 2012 Capital de la Cultura
Catalana.
Col·labora: Patronat de Turisme
• Objectiu Santa Tecla. Concurs Mirades
de Tarragona. Tarragona 2012 - Capital
de la Cultura Catalana, el Patronat
Municipal de Turisme i InstagramersTGN
convoquen el concurs fotogràfic
Mirades de Tarragona per buscar les
millors imatges de les nostres activitats
culturals i del nostre patrimoni durant
l’any de la Capitalitat. Per a aquest mes
de setembre, es busquen les millors
instantànies de les Festes de Santa
Tecla: dels elements del Seguici Popular
i dels seus portants i dels actes de la
seqüència ritual; però també d’aquelles
activitats menys multitudinàries, de les
reaccions del públic, de la transformació
de la ciutat durant aquests dies, de punts
de vista insòlits… Es valorarà la qualitat
de la imatge i l’originalitat de la mirada.
Ens podeu enviar les vostres fotografies a
l’adreça miradesdetgn@gmail.com fins al
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28 de setembre. Si les feu amb el telèfon
mòbil, les podeu publicar a Twitter o
Instagram amb l’etiqueta #miradesdetgn.
Consulteu-ne les bases i els premis
a http://t2012.tarragona.cat. Podreu
guanyar rutes culturals per la ciutat,
entrades per al Concurs de Castells i fins i
tot un iPad. Molta sort!
Organitzen: Tarragona 2012, Tarragona
Turisme i InstagramersTGN
• 1r Concurs Fotogràfic Instagram
#santateclacastellera. Amb motiu de les
Festes de Santa Tecla 2012, l’Associació
d’Amics de la Colla Jove organitza el I
Concurs Fotogràfic Instagram. Fotografies
de castells durant les Festes, amb
tres premis: Jurat, Popular i Jove. Més
informació a www.collajove.cat.
• 1r Concurs Lomography de Santa
Tecla “El Lloro”. Més informació i
bases a la pàgina de Facebook El Lloro
o al telèfon 977 244 463.
• Santa Tecla Digital 2012. 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.

ALTRES
JORNADES EUROPEES DE
PATRIMONI

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
vuitena edició. L’any passat va ser entre
nosaltres Gabriel Tizón, que descriu la
seva experiència festiva tarragonina de la
següent manera: “Retratar las fiestas de
Santa Tecla ha sido para mí un ejercicio de
convivencia, de enriquecimiento cultural,
de descubrimiento de una gran ciudad
con una gran historia. Solo espero no
haber defraudado en las expectativas con
mi trabajo”. Aquest 2012 tindrem entre
nosaltres el fotògraf barceloní Salva López.
Els seus principals interessos en el món
de fotografia són les relacions humanes,
així com la captura de moments de la
seva vida per crear un àlbum personal
en constant evolució. Els seus ulls, els
temps de cerca i els llocs amb una imatge
poètica, enigmàtica, i més objectiva,
a vegades en calma, deixen oberta a
l’espectador la possibilitat de crear la seva
pròpia visió de la imatge.

Les Jornades Europees de Patrimoni són
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 28, 29 i 30 de
setembre.
Per quart any consecutiu Tarragona també
participa en les Jornades Europees
durant el cap de setmana següent al de
la festa gran de la ciutat. La Conselleria
de Patrimoni Històric de l’Ajuntament, a
través del Museu d’Història de Tarragona,
ha organitzat tres visites a tres llocs en
diferents fases d’actuació. L’any que som
Capital de la Cultura Catalana aquestes
visites mostraran, una vegada més, que
som referent al país pel que fa al patrimoni
històric i la seva divulgació:
* Jardins del Vapor, on es podran
veure els resultats de l’obra conjunta
d’urbanització i de posada en valor de
les restes arqueològiques en una zona de
la ciutat que està adquirint gran vitalitat
ciutadana.
* Carrer de l’Enrajolat, l’arranjament d’un
carrer que ha permès entendre una mica
més el perquè de l’urbanisme particular
de la Part Alta, condicionat per la
presència del Circ romà.
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* Església de Santa Maria del Miracle, una
de les nostres joies d’època medieval,
que resta diluïda en la majestuositat de
l’Amfiteatre romà, i que està sent objecte
de restauració.
* Un recorregut per descobrir racons
inèdits dels edificis històrics municipals
que s’iniciarà a l’emblemàtic Antic
Ajuntament del carrer Major.

Divendres 21
21 i 23 h. Cercavila de la Santa Tecla
Petita.
Dissabte 22
14.30 i 16.30 h. Cercavila de la Santa
Tecla Petita.
Diumenge 23
14.30 h. Cercavila de Santa Tecla.
22 h. diada castellera de Santa Tecla.
Dilluns 24
9 i 14.30 h. Cercavila de Santa Tecla
11 h. diada castellera de Santa Tecla.
16.30, 21 i 23 h. baixada dels pilars
caminant.

TARRAGONA RÀDIO,
LA RÀDIO DE LA CIUTAT
TAC 12, EL CANAL PÚBLIC
DE TV DIGITAL DEL CAMP DE
TARRAGONA
Programació especial de les Festes de Santa
Tecla 2012, retransmissions en diferit.
Podeu sintonitzar el TAC 12 al canal 54
de la TDT.

Programació especial de les Festes de
Santa Tecla 2012, retransmissions en
diferit.
Podeu sintonitzar Tarragona Ràdio al 96,70
de la FM
Diumenge 16
11 h. La Crida.
Diumenge 23
8.30 i 18.30 h. Dames i Vells

LES FOTOGRAFIES
Montse Riera, Begoña Parra, Dani Seró, Maria Grau, Arxiu del Departament de Cultura,
Gabriel Tizón, Avel·lí Pérez, Neus Baena, Antoni Coll, Josep Tomàs, Magí Mallorquí i Inma
Varandela.
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• Patrocinadors

• Amb el suport de

Col·laboradors
• Mitjans oficials

Aon Gil I Carvajal
Camping Tamarit
Griñó
Sirvent
Sirusa
Invall
Desinfección Estrada
Camping Tamarit
Urbinox Beneito
Radio Brey

