LES FESTES DE TARRAGONA
santatecla.tarragona.cat

Edita: Ajuntament de Tarragona
Disseny: Itziar Solla Garmendia (gecko.cat) i Pau Santanach Carreras
Maquetació: Dani Pena, Garamond
D.L: T-603-2021

Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional l’any
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EFEMÈRIDES
• 700 anys de l’arribada de la relíquia del Braç de Santa Tecla a
la ciutat
• 50 anys de l’Esbart Santa Tecla
• 40 anys del Ball del Patatuf
• 35 anys de la recuperació de l’Àliga
• 40 anys de la recuperació del Ball de Dames i Vells
• 30 anys del Retaule de Santa Tecla
• 15 anys de la Vibrieta
• 15 anys de la Diada de Santa Tecla - el Primer Diumenge
• 10 anys de la Xaranga Tocabemolls

Tarragonines, tarragonins, tecleres i teclers:
guarniu finestres i balcons amb banderes
i domassos!

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
per què hem arribat fins aquí. Som qui
som perquè representem el resultat de
segles de tradició vivent i d’implicació
ciutadana. Aquesta celebració que tant
ens estimem es conjuga en un passat,
un present i un futur col·lectius, que ens
identifiquen com a societat. Un passat
inspirador, un present enèrgic i un futur
engrescador.

A la nostra ciutat s’ha estès, en els darrers temps, un costum curiós que sembla que ha començat a arrelar. Consisteix a comptar el pas dels anys amb
motiu de les festes de Santa Tecla. És tan
sols un exemple, una manifestació popular que demostra la transcendència de la
nostra Festa Major per als tarragonins
i les tarragonines. En aquests dies de
“fressa”, “animació” i “gatzara”, tal com
els descrivia, amb precisió realista, l’escriptor Josep Pin i Soler a la novel·la La
família dels Garrigas, Tarragona exhibeix
tot el seu potencial, la força del seu teixit
associatiu, el talent de la seva gent.
Però el fet que les festes de Santa Tecla
s’hagin consolidat com un motiu d’autoestima col·lectiva i com un motor de
la creativitat i la cohesió social tarragonines no és pas fruit de la casualitat.
La commemoració dels set-cents anys
de l’arribada del braç de Santa Tecla
és una oportunitat que no hem volgut
deixar escapar, des del consistori, per
recordar, precisament, d’on venim i

Som conscients de l’excepcionalitat
dels set-cents anys d’una efemèride.
Per aquesta raó, en el programa d’enguany, i durant els mesos posteriors,
s’han preparat un seguit d’activitats que
volen contribuir al coneixement i la divulgació de les festes, amb l’esperança
que l’any que ve hi puguem incorporar
els actes més massius previstos.
Acarem, novament, una Santa Tecla
extraordinària, que hem adaptat, amb
una suma d’il·lusió i responsabilitat, a
les circumstàncies socials derivades de
la pandèmia de la Covid-19. En aquest
sentit, vull demanar-vos, un cop més,
la vostra complicitat, i agrair per avançat els vostres esforços per mantenir
la mateixa actitud exemplar que hem
mostrat durant aquests mesos difícils.
Omplim-nos, doncs, de civisme, però
també de la mateixa alegria que els personatges de l’obra de Pin i Soler, que
Santa Tecla ja ha arribat.
Visca Santa Tecla! Visca Tarragona!

Pau Ricomà i Vallhonrat
Alcalde
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SALUTACIÓ DE LA CONSELLERA
La cultura i l’art són uns dels
principals elements de revalorització d’un municipi i
de cohesió de la nostra rica
i plural societat. Són uns
dels elements que cal potenciar per garantir el benestar i el sentiment de comunitat de la ciutadania. La
cultura i l’art esdevenen un element de democratització, participació i cohesió social.
Tot el potencial cultural tarragoní es posa
de gala per la Festa Major, per Santa Tecla.
Malauradament, no podrem viure, un any
més, les festes com hi estàvem habituats;
la pandèmia segueix aquí, i això ens obliga
a adaptar també les festes de la nostra patrona. Ara bé, hem ideat un programa, entre
totes les persones implicades, amb molta il·
lusió i amb moltes ganes perquè, malgrat les
limitacions, tota la ciutadania visquem els
millors dies de l’any. L’esperada Santa Tecla
ja és aquí!
Abans que res, m’agradaria expressar el meu
reconeixement a totes les professionals que
han estat des del primer dia fent front a la
pandèmia en tots els àmbits i sectors, especialment el personal sanitari, durament castigat
des de fa anys i en una situació que amb la
pandèmia encara s’ha agreujat més però que,
tot i així, i amb una professionalitat exquisida,
no ha defallit. Un agraïment sincer a tothom.
Tanmateix, no puc deixar de recordar totes
les persones afectades per la pandèmia, víctimes, familiars de les víctimes i supervivents.
Un record des del cor per a totes.
Un any més la incertesa i els dubtes podien
haver marcat la celebració de la patrona

però no ha estat així i ha guanyat, com sempre, la il·lusió i l’empenta de tothom. Hem
aconseguit elaborar un programa de festes
motivador i il·lusionant; per uns dies, a estones i amb tota la prudència del món, recuperarem allò que érem i el que representa estar
de Festa Major. Un caliu tarragoní que llueix
pels carrers i les places.
Les iniciatives que us presentem estan organitzades gràcies a la disposició, la tossuderia
i la valentia de les entitats i els agents culturals de la nostra ciutat. Aquelles que ens enriqueixen culturalment com a ciutat i com a
tarragonins i tarragonines. Una idiosincràsia
pròpia que mereix ser acollida i fomentada
per fer-la brotar durant tot l’any, que no sigui
cosa de festa major, que sigui un eix transformador i inclusiu. Per tant, amb aquest
escrit vull adreçar-vos el meu agraïment
immens i les ganes de construir plegades i
plegats una cultura compromesa per a una
ciutat que la mereix.
Per acabar, no em puc estar, en tant que és
el meu primer any com a consellera i, tot
sigui dit, fa poc temps que estic al càrrec,
d’agrair a totes les tècniques i a tots els tècnics de l’Àrea de Cultura la feinada, les facilitats i la rebuda perquè tot fos més planer. De
debò, gràcies!
Tarragonines i tarragonins, ja tenim aquí la
Festa Major! Amb totes les limitacions que
tenim, però gaudim-la! Omplim la nostra
ciutat d’aquella màgia tan particularment
tarragonina!
Visca Santa Tecla! Visca Tarragona!
Inés Solé Guillén
Consellera de Cultura, Festes i Serveis Socials

5

ACTES PREVIS
DIUMENGE 5 DE SETEMBRE
18 h, Tinglado 1 del Moll de Costa. Acte
de proclamació de la Pubilla i l’Hereu
de Tarragona 2021. Aforament limitat.
Inscripció prèvia obligatòria a pubillatgetarragona@gmail.com.
Organitza: Associació del Pubillatge de
Tarragona
Col·labora: Port de Tarragona

ACTES PREVIS

DIMECRES 8 DE SETEMBRE
19.30 h, jardí de Casa Canals, c. Granada, 11. Presentació del número 49
de la revista Fet a Tarragona, que
celebra el 700 aniversari de l’Entrada
del Braç de Santa Tecla a la ciutat amb
continguts especials. En el decurs de
l’acte es farà el lliurament de les Distincions FET 2021 a Òmnium Cultural
del Tarragonès i Creu Roja Tarragona.
Aforament limitat. Inscripció prèvia
obligatòria a subscripcions@fetatarragona.cat.
Organitza: Fet a Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

DIJOUS 9 DE SETEMBRE
18 h, pl. de les Cols. Ruta guiada: 700
anys per llepar-se els dits. L’evolució
històrica dels mercats a Tarragona.
En el transcurs de la història de les festes de Santa Tecla han canviat molts
aspectes referents a la nostra societat.
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ACTE ESPECIAL SANTA TECLA 700 ANYS

Un dels més destacats, sens dubte,
és l’alimentació. Una ruta guiada per
descobrir què es menjava, com es
cuinava i de quina manera han evolucionat els mercats fixos i ambulants
a Tarragona, des del segle XIV fins a
l’actualitat. Durada aproximada: 60
min. Preu: 5 € (menors de 12 anys gratuït). Aforament limitat. Reserva prèvia
obligatòria a www.taquilla.coop (nombre mínim d’inscrits a cada sessió: 8
persones).
Organitza: Mercats de Tarragona

DIVENDRES 10 DE SETEMBRE
18 h, Anella Mediterrània. Estrella
Damm patrocina l’Anella Tapa. Enguany es repeteix l’espai que tan bona
acollida va tenir el 2020, on durant
tres dies podreu gaudir dels entrepans
a què les comparses de Carnaval ens
tenen tan ben acostumats per Sant
Magí i Santa Tecla: entrepans de llom,
bacó i formatge, frànkfurt i truita, i
també patates fregides. Una iniciativa
de les associacions Cayo Largo, Platinum, Spectrum, Petada, Colours Fantasy, Som i Serem Urban Style, Disc
45, Amics de la Part Alta, La Ballaruga,
Aerodance, Fotem-li Canya, La Unió,
L’Albada, Club Maginet, Colla La Bota
i Carpe Diem.
18 h, pl. de les Cols. Ruta guiada: 700
anys per llepar-se els dits. L’evolució

ACTES PREVIS

Organitza: Mercats de Tarragona

19.30 h, Teatre Metropol, Rambla
Nova, 46. Xerrada debat: “700 Tecles”. Enguany es compleixen 700
anys de l’arribada del Braç de Santa

Xerrada debat “700 Tecles”.
Albert Mercadé

Tecla a la ciutat. Aquest va ser, sens
dubte, un dels moments que podem
considerar com a fundacionals de la
festa que avui encara celebrem. De la
mà del periodista i també fester Albert

Mercadé intentarem compartir reflexions que de ben segur ens ajudaran a
entendre el que som com a col·lectiu
ciutadà en temps de festa, però sobretot a dibuixar tot el que ens queda per
viure a partir d’aquest magnífic llegat
festiu. Un acte adreçat a tecleres, festers, curioses, escèptics i crítiques.
Aforament limitat. Reserva prèvia d’invitacions a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Ajuntament de Tarragona

19.30 h, Refugi 1 del Moll de Costa.
Inauguració de l’exposició “55 urnes
per la llibertat”, un viatge pels dies
que han marcat la nostra història recent.
Organitza: ANC Tarragona
Col·labora: Port de Tarragona

21 h, Anella Mediterrània. Anella Tapa.
Cris&Petes en concert. Aquests joves
punxadiscos han esdevingut uns clàssics de les nits musical al Camp de
Tarragona. En aquesta ocasió aniran
amenitzant la vetllada mentre gaudim
dels entrepans que ens tenen preparats les comparses de Carnaval.

ACTES PREVIS

històrica dels mercats a Tarragona.
En el transcurs de la història de les festes de Santa Tecla han canviat molts
aspectes referents a la nostra societat.
Un dels més destacats, sens dubte,
és l’alimentació. Una ruta guiada per
descobrir què es menjava, com es
cuinava i de quina manera han evolucionat els mercats fixos i ambulants
a Tarragona, des del segle XIV fins a
l’actualitat. Durada aproximada: 60
min. Preu: 5 € (menors de 12 anys gratuït). Aforament limitat. Reserva prèvia
obligatòria a www.taquilla.coop (nombre mínim d’inscrits a cada sessió: 8
persones).

DISSABTE 11 DE SETEMBRE.
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
10 h, vestíbul del Teatre Tarragona,
Rambla Nova, 11. Obertura de l’estand
de Festes. Des d’avui fins al dia de la
Mercè, aquest espai acollirà l’aparador
festiu i el punt d’informació de les festes de Santa Tecla 2021.
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ACTE ESPECIAL SANTA TECLA 700 ANYS

12 h, Anella Mediterrània. Estrella
Damm patrocina l’Anella Tapa, una iniciativa gastronòmica de les associacions de Carnaval. Horari: de 12 a 16 h i
de 18 h a tancament.

ACTES PREVIS

Estand de Festes

11, 12, 18 i 19 h, Casa de la Festa, Via
Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la família. Preu:
gratuït. Reserva prèvia obligatòria a
www.eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santatecla-2021-163167980823.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

11.30 h, pl. de les Cols. Ruta guiada:
700 anys per llepar-se els dits. L’evolució històrica dels mercats a Tarragona. En el transcurs de la història de les
festes de Santa Tecla han canviat molts
aspectes referents a la nostra societat.
Un dels més destacats, sens dubte, és
l’alimentació. Una ruta guiada per descobrir què es menjava, com es cuinava
i de quina manera han evolucionat els
mercats fixos i ambulants a Tarragona, des del segle XIV fins a l’actualitat.
Durada aproximada: 60 min. Preu: 5
€ (menors de 12 anys gratuït). Aforament limitat. Reserva prèvia obligatòria
a www.taquilla.coop (nombre mínim
d’inscrits a cada sessió: 8 persones).
Organitza: Mercats de Tarragona
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13 h, Anella Mediterrània. Anella Tapa.
Actuació de Retales. La fusió del flamenc, rumbes i pop actual arriba amb
força de la mà de Retales.
19 h, Anella Mediterrània (velòdrom),
Campclar. ZumbaTecla, amb la participació de Marta Formoso, Virginia
Escamez, Lluís Costa i convidats. Reserva prèvia obligatòria a les instal·lacions del Gimnàs Lluís Costa - Dance
Fitness. Places limitades.
Organitza: Lluís Costa - Dance Fitness
Col·labora: Patronat Municipal d’Esports de
Tarragona

21 h, Anella Mediterrània. Anella Tapa.
Actuació de El último vinilo. Les cançons més conegudes, cantades i ballades per tothom en els darrers anys
arriben versionades de la mà de El Último Vinilo.

DIUMENGE 12 DE SETEMBRE
12 h, Anella Mediterrània. Estrella
Damm patrocina l’Anella Tapa, una iniciativa gastronòmica de les associacions de Carnaval. Horari: de 12 a 16 h i
de 18 a 23 h.
Actuació de Sergi (Vergüenza Ajena) i
Jessi-k. La millor rumba arriba de la mà
de Sergi Fèlix i Jessi-k que posaran la millor música pel nostre vermut rumbero.

ACTES PREVIS

Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

12 h, Refugi 1 del Moll de Costa (sala
3). Inauguració de l’exposició “Refugi de bestietes”, amb motiu del XV
aniversari de la Vibrieta. Per celebrar
l’aniversari de la Vibrieta, es convidaran diverses bèsties de foc que durant
aquests anys han estat vinculades amb
l’entitat. Totes elles les podreu veure
exposades durant la setmana.
Organitza: Colla de Diables Voramar del
Serrallo - Víbria de Tarragona

17 h, Parc Ecohistòric del Pont del Diable. Visita guiada al Parc Ecohistòric
del Pont del Diable. Coneix tots els secrets d’aquest espai on conflueixen el
patrimoni cultural i el natural: l’aqüeducte de les Ferreres, els jardins romàntics
dels germans Puig i Valls i el bosc mediterrani. Durada aproximada: 90 min.
Preu: 5 € per persona. Activitat amb
inscripció prèvia. Informació i reserves
a visites@pontdeldiabletarragona.com.

anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la família. Preu:
gratuït. Reserva prèvia obligatòria a
www.eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santa-tecla-2021-163167980823.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

18.30 h, Parc Ecohistòric del Pont del
Diable. Pandemònium presenta “La
Música del Diable”, amb Teko vs Pablo
Espadas (hip-hop) / El Cantante del
Greco (cançó d’autor). Doble programa per tancar l’edició 2021 del cicle “La
Música del Diable” al peu de l’aqüeducte romà. El tarragoní Pablo Espadas va
ser una de les veus emergents del hiphop estatal i un dels precursors de les
batalles de galls amb el sobrenom de
Teko. Després de gairebé una dècada
allunyat del rap, ha tornat amb un disc
compost, produït i enregistrat en un
dia, com el documental que l’acompanya: Las cosas no se arreglan en un día.
D’altra banda, el reusenc Rafa Olmo,
component del grup Doble Rombo,

ACTES PREVIS

11 i 12 h, Casa de la Festa, Via Augusta,
4. Visita guiada a la Casa de la Festa.
Descobriu els secrets i les anècdotes
del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per
a tota la família. Preu: gratuït. Reserva
prèvia obligatòria a www.eventbrite.es/e/
entradas-visita-guiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santa-tecla-2021-163167980823.

Organitza: Limonium

18 i 19 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i les

Teko

9

ACTES PREVIS
presenta la seva proposta en solitari, a
l’estil dels vells bluesmen, sota el nom
d’El Cantante del Greco. Cançons i històries 100% originals. Gratuït. Reserva
prèvia obligatòria a www.eventbrite.
es/e/entradas-la-musica-del-diableteko-vs-pablo-espadas-hip-hop-cancodautor-162699451439.

ACTE ESPECIAL SANTA TECLA 700 ANYS

19 h, confluència pl. de l’Esperidió i
c. Cós del Bou. Visita teatralitzada:
L’aigua en la Tarragona del segle XIV.

ACTES PREVIS

Organitzen: Limonium i Associació de Músics
de Tarragona, amb el suport de l’Ajuntament
de Tarragona

19 h, Anella Mediterrània. Anella Tapa.
La Megapubilla ens portarà una tarda
d’humor i simpatia. La vedette catalana ens farà gaudir de les seves actuacions i alguna que altra sorpresa. El
final de festa arribarà de la mà de DJQuim que punxarà els darrers èxits de
les llistes musicals.

DILLUNS 13 DE SETEMBRE
19 h, Pati Jaume I. Inauguració de
l’exposició “Retrats sota el Foc”, del
fotògraf Dani Crespo. Aquest projecte
fotogràfic recull la idiosincràsia dels
balls de diables tradicionals. Aquests
elements tan propis de les nostres
festes majors ens regalen detalls i
moments que van més enllà de les
espurnes, els colors i el soroll. Els protagonistes dels retrats són els vilatans
que, durant uns dies assenyalats de
l’any, tenen com a afició el foc festiu
i esdevenen protagonistes de la festa.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
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L’aigua en la Tarragona del segle XIV

La Freixa avui té convidats i baixa al
Corral a demanar que li matin un cabrit per preparar-los un bon sopar. És
la muller de l’obrer, l’encarregat de la
gestió de l’aigua a la Tarragona de finals del segle XIV. Per la feina del seu
marit, però sobretot pel seu dia a dia,
coneix perfectament com en pot ser,
de complicada, la vida a la Tarragona
medieval, una ciutat amb escassetat
d’aigua. Ematsa se suma a la celebració
del 700 aniversari de l’arribada de la relíquia del braç de santa Tecla a Tarragona a través d’un monòleg teatralitzat
sobre la complexa gestió de l’aigua en
la Tarragona d’aquella època. Activitat
gratuïta amb inscripció prèvia obligatòria a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Ematsa

ACTES PREVIS

Organitzen: projecte Scripta, Universitat
de Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat i Ajuntament de Tarragona

Dames i Vells de Tarragona

DIMARTS 14 DE SETEMBRE.
COMENÇA SANTA TECLA A LES
ESCOLES I ALS INSTITUTS
Per anar escalfant els motors festius
els primers dies de Santa Tecla, res
millor que l’activitat que ha ajudat els
nens i nenes a conèixer les interioritats d’alguna de les entitats del nostre
Seguici Popular: la Santa Tecla a les
escoles. Una activitat que enguany es
reprèn després de l’aturada obligada
de l’any passat.
Enguany, amb motiu de la celebració dels 700 anys de l’arribada de la
relíquia de santa Tecla a la ciutat i
organitzat per l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC), diferents
instituts de la ciutat i la comarca s’han
afegit al projecte “Taller de versots i
parlaments als instituts”. La nostra
ciutat compta amb balls en actiu que
se serveixen del text versificat com a
vàlvula d’expressió satírica i popular.
En aquest taller itinerant, que recorrerà les aules de diferents instituts de la
ciutat i la comarca durant la setmana
de Santa Tecla, els alumnes aprendran
a escriure versots i parlaments. La iniciativa, que també pretén contribuir a
fomentar la mirada crítica entre els joves, desembocarà en un concurs entre l’alumnat dels respectius centres
d’ensenyament. Aquest taller de versots i parlaments s’emmarcarà en un

ACTES PREVIS

20 h, jardí de Casa Canals, c. Granada, 11.
Presentació del llibre Els balls parlats
de Sogra i Nora i de Dames i Vells de
Tarragona. Dues mostres del teatre
popular festiu (segles XIX i XX), de
Pere Navarro i Gómez. En el marc del
projecte Scripta, inserit en un projecte
de recerca de la Universitat de Barcelona, aquesta publicació és un estudi
sobre el canvi lingüístic que s’ha produït en els diferents dialectes catalans
a través de la història, en aquest cas
a partir dels textos d’aquests dos balls
parlats, el de Sogra i Nora i el de Dames i Vells de Tarragona. Farà la presentació l’historiador de l’art i filòleg
Francesc Massip Bonet, catedràtic
de la Universitat Rovira i Virgili. Aforament limitat a la capacitat de l’espai.
Reserves a entrades.tarragona.cat.
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ACTES PREVIS
programa festiu que es desenvoluparà
a cada centre amb la complicitat del
seu professorat.
9.30 h, Escola Els Àngels. Santa Tecla
a les escoles. El Lleó a les escoles.
9.30 h, La Salle Tarragona. Santa Tecla
a les escoles. La Mulassa a les escoles.
9.30 h, Col·legi Santa Teresa de Jesús.
Santa Tecla a les escoles. La Cucafera
a les escoles.

ACTES PREVIS

9.30 h, Escola La Floresta. Santa Tecla
a les escoles. Els Gegants Vells a les
escoles.
11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana. Descobriu la Tarragona que va enlluernar
l’emperador Adrià al segle II amb una
visita guiada a peu pels principals monuments que formen part del Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació
i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

18 h, Refugi 1 del Moll de Costa. Contacontes: L’amic més amic d’en Bru.
Sabeu qui és en Bru? Voleu conèixer
qui és el seu millor amic? Us convidem
a gaudir del relat d’aquest conte, que
té uns protagonistes ben peculiars.
Aforament limitat.
Organitza: Colla de Diables Voramar del
Serrallo - Víbria de Tarragona
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Col·labora: Cuentropía
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18 h, Torre del Pretori, pl. del Rei. Visita guiada: La Mitra i la Corona. Durant
l’edat mitjana Tarragona va patir una
lluita aferrissada entre els dos senyors
més poderosos de la Corona: el rei i
l’arquebisbe. Tots dos lluitaven per
controlar la ciutat i les seves faldes, i
la guerra no només es lliurava al camp
o als carrers, sinó també per veure qui
organitzava una entrada més espectacular a la ciutat. Aquestes entrades
són l’origen del nostre Seguici festiu.
Durada: 90 min. Preu: 10 € (adults).
Informació i reserva prèvia obligatòria
a reservas@argostarragona.com. Places limitades.
Organitza: Argos, Serveis Culturals

La Mitra i la Corona

19 h, Espai Turisme, c. Major, 37. Inauguració de l’exposició “La llum del
Retaule”. En el 50è aniversari de la
seva fundació, l’Esbart Santa Tecla ens
ofereix una exposició a l’entorn d’una
de les seves referències creatives, el
Retaule de Santa Tecla, que cada dia
20 de setembre, a l’interior de la Catedral, ens endinsa en la iconografia i la

ACTES PREVIS
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vida de santa Tecla, una representació
imprescindible per entendre els rituals teclers de la nostra ciutat en el 30è
aniversari d’aquesta representació, referència de la nostra seqüència ritual.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Patronat Municipal de Turisme

en la Tarragona d’aquella època. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
obligatòria a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Ematsa

19 h, Refugi 1 del Moll de Costa. Contacontes: L’amic més amic d’en Bru.
Aforament limitat.
Organitza: Colla de Diables Voramar del
Serrallo - Víbria de Tarragona

La llum del Retaule

19 h, confluència pl. de l’Esperidió i
c. Cós del Bou. Visita teatralitzada:
L’aigua en la Tarragona del segle
XIV. La Freixa avui té convidats i baixa al Corral a demanar que li matin
un cabrit per preparar-los un bon
sopar. És la muller de l’obrer, l’encarregat de la gestió de l’aigua a la Tarragona de finals del segle XIV. Per la
feina del seu marit, però sobretot pel
seu dia a dia, coneix perfectament
com en pot ser, de complicada, la
vida a la Tarragona medieval, una
ciutat amb escassetat d’aigua. Ematsa se suma a la celebració del 700
aniversari de l’arribada de la relíquia
del braç de santa Tecla a Tarragona
a través d’un monòleg teatralitzat
sobre la complexa gestió de l’aigua

20 h, jardí de Casa Canals, c. Granada, 11. Recepció i presentació d’Els
culpables, de Marc Quintana (Angle
Editorial), obra guanyadora del XXXI
Premi Ciutat de Tarragona de novel·la
Pin i Soler. Hi intervindran l’escriptor
i membre del jurat Vicenç Villatoro,
l’editora Rosa Rey i l’autor. Accés a l’acte amb reserva prèvia a lletres.tgna@
tarragonaliteraria.cat.

ACTES PREVIS

Col·labora: Cuentropía

Organitza: Casa de les Lletres - Ajuntament de
Tarragona
Col·laboren: Òmnium Cultural del Tarragonès,
Centre de Normalització Lingüística de
Tarragona i Angle Editorial

Els culpables de Marc Quintana
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DIMECRES
15 DE SETEMBRE

LA CRIDA

9.30 h, Escola Pau Delclòs. Santa Tecla a les escoles. El Lleó a les escoles.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

9.30 h, Escola Riu Clar. Santa Tecla a
les escoles. La Colla Jove Xiquets de
Tarragona a les escoles.
9.30 h, Col·legi Dominiques Tarragona. Santa Tecla a les escoles. La Víbria a les escoles.
9.30 h, Col·legi Mare de Déu del Carme. Santa Tecla a les escoles. La Moixiganga a les escoles.
11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana. Descobriu la Tarragona que va enlluernar
l’emperador Adrià al segle II amb una
visita guiada a peu pels principals monuments que formen part del Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació
i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.

gratuït. Reserva prèvia obligatòria a
www.eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santa-tecla-2021-163167980823.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

18 h, Antic Hospital de Santa Tecla, c.
de les Coques, 3. Com era la salut al
segle XIV? Gaudiu d’aquesta extraordinària visita guiada organitzada per la
Xarxa Santa Tecla i descobrireu quina
era la sanitat i la salut dels tarragonins
el 1321, any de la rebuda de la relíquia
del braç de santa Tecla. La visita s’iniciarà a l’Antic Hospital de Santa Tecla,
en commemoració dels 850 anys de

Organitza: Itinere
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18 i 19 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la família. Preu:

Antic Hospital

la seva primera referència històrica, i acabarà a l’actual hospital de la
Rambla Vella. Preu: 5 €. Inscripcions:
reservas@argostarragona.com, indi-

cant el dia de la visita, el nom complet
de les persones i un telèfon de contacte (màxim 4 persones per inscripció).
L’import íntegre de les inscripcions
aniran destinades a la Fundació Casa
Sant Josep.
Organitza: Xarxa Santa Tecla
Sanitària i Social

18.30 h, Itinere, des del portal del Roser. Visita guiada: Santa Tecla a Tarragona. Descobriu la història de la santa
que és la patrona de la nostra ciutat
des de l’edat mitjana, enguany que,
pels carrers de la Part Alta, evocarem
l’entrada de la relíquia del seu braç a
Tarragona per primer cop ara fa 700
anys. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 €
(reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

19 h, muralles de la ciutat. La Crida.
La introduirà la consellera de Festes, Inés Solé Guillén, i, com mana el
costum, l’alcalde, Pau Ricomà Vallhonrat, convidarà simbòlicament
la ciutadania a participar de la festa
gran de la ciutat. Enguany aquest
acte tan emblemàtic i ritual, per segon any consecutiu, s’ubica en aquest
espai excepcional. Les muralles de la
ciutat i el seu Passeig Arqueològic seran testimoni, forçosament restringit,
d’aquest moment tan especial. Només
assistiran a l’acte els homenatjats, els
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músics, els balladors, la Perpetuadora,
les Tecleres i els Teclers d’Honor, els
representants de les entitats del Seguici Popular i els membres del Consell Municipal.
Toc d’obertura per la Cobla de Ministrers del Consell Municipal. Aquest
toc donarà pas a l’acte protocol·lari de
nomenament de la Perpetuadora i de
les Tecleres i els Teclers d’Honor.
Homenatge a la Perpetuadora Roser Olivé i Aymerich. Vallmollenca de
naixement i tarragonina d’adopció,
des de ben jove descobreix la música
tradicional com l’eix vertebrador de la
seva vida. El seu primer mestre, el graller vendrellenc Jaume Vidal i Vidal, va
ser qui la va introduir en el repertori i la
tècnica de la gralla. Al llarg de la seva
dilatada trajectòria com a intèrpret i
mestra de gralla ha estat estretament
vinculada a la nostra ciutat, al Seguici
Popular i a la nostra festa. Com a compositora, destaca, entre altres creacions, la música de la Moixiganga de
Tarragona, sens dubte una de les melodies que més ens distingeixen i identifiquen. En l’àmbit de la pedagogia musical, va participar en la creació de l’Aula
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Ministrers
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de Música Tradicional de la Generalitat
de Catalunya exercint de professora a
Figueres, Tortosa, Vila-seca, Barcelona
i Lleida, ha estat professora de l’Aula
d’Instruments Tradicionals de l’Escola Municipal de Música de Tarragona i
des del 2012 dirigeix l’Aula de Música
Tradicional i Popular El Tecler. Parlar de
la Roser Olivé és parlar de música, i de
música tradicional, a la qual ha donat el
valor i el paper que es mereix gràcies a
la seva contribució brillant i decidida,
tant a la nostra ciutat com a tot el país.
Gràcies per tant!
Alhora també s’homenatja les Tecleres
i els Teclers d’Honor 2021:
— Divina Viso Campanyà, 25 anys a la
festa ballant el Patatuf i picant bastons
amb l’Esbart Santa Tecla.
— Miquel Àngel Díaz Rodríguez, ballador del Retaule i bastoner de l’Esbart Santa Tecla.
— Xènia Garcia Fernández, Xavier
Cabanes Llort i Gianina Álvarez Recasens, 25 anys picant bastons amb
l’Esbart Santa Tecla.
— Mireia Pous Llorach i Maria Guirro
Castellnou, 25 festes majors amb els
balls del Patatuf, de Cercolets i de Turc
i Cavallets, i també balladores del Retaule.
— Xavier Richart Peris, 30 anys a la
festa acompanyant com a dolçainer,
els balls de Cercolets i Turcs i Cavallets.
— Yolanda Rizo Lobato, Carlos Sanjuan Torres i Toni Massó Montejo, 25

anys bastint castells amb els Xiquets
de Tarragona.
— Òscar Farreró Pujol, Roger Guardiola Parera, Jacob Viudez Vaqué, Andreu Piñol Guiral, Rosalia Piñol Guiral, Montse Prats Pont, Natàlia Vidal
Garcia, Sara Burillo Cortés, Bea de la
Osa Masdeu, Michael Schillaci León,
Anna Schillaci León, Jordina Estopà
Masdeu i Núria del Río Pérez, 25 anys
fent castells a la Colla Jove Xiquets de
Tarragona.
— Alejandro González Ollé i Fernando
Rodríguez Cruz, 25 anys de carretilles
i sortidors amb el Drac de Sant Roc.
— Lorda Marauri Gonzàlez, un quart
de segle de trabucades i parlaments
com a bandolera del Ball d’en Serrallonga.
— Alexandre Dedes Rasillo, Marc
Chornet Artells, José Miguel Quílez
Fernández, Enrique Suárez Gascón, Josep Veciana Carbonell i Ricard Garcia
Jardí, mulassers de dilatada trajectòria,
25 anys fent ballar la bèstia més entremaliada del nostre Seguici Popular.
— Elisenda Gual Dols, Marta Altadill
Sànchez i Maria Magdalena Torné Reverté, 25 anys amb els Nanos Nous de
la ciutat.
— Emi Recasens Collado, clarinetista
de la Banda Unió Musical, 25 anys posant música a la festa.
A l’acabar, Ball d’Homenatge a la Perpetuadora, les Tecleres i els Teclers
d’Honor. Des de l’any 2016, i de la mà
de l’Esbart Santa Tecla, els homenatjats

reben aquest emotiu present dansat.
La postal d’aquest any està dedicada al
Magí de les Timbales, element emblemàtic, característic i indestriable del
nostre Seguici Popular. Es distribuiran
les postals de l’any 2020, dedicada a la
Banda Unió Musical de Tarragona, que
per raons dels protocols de la Covid-19
no es va poder lliurar l’any passat, i de
l’any 2021, enguany dues postals!
Tot seguit, 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, com mana
el costum, crida el Visca Santa Tecla!
Finalment, l’alcalde i la Perpetuadora
donaran pas als simbòlics Onze Morters de Santa Tecla i la primera Tronada de la Pirotècnia Estalella, de Viladecans (Baix Llobregat), que ens oferirà
el seu saber fer en aquest art de les
tronades. Les campanes de la ciutat,
amb motiu del 700 aniversari de l’arribada de la relíquia de santa Tecla,
acompanyaran aquest moment sonor,
que s’escamparà per tota la ciutat.
20 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Teatre: Max in Love
- Respecta’m. Una proposta educativa, en forma de representació teatral,
que pretén fomentar unes relacions
interpersonals igualitàries basades en
el respecte, alhora que afavoreix la reflexió sobre el consum d’alcohol i altres
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drogues. Activitat gratuïta, amb aforament limitat. Imprescindible reserva
prèvia a mespasa@tarragona.cat.
Organitza: Servei de Prevenció de les
Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona

21 h, La llum de Santa Tecla. La Mediterrània, punt de connexió entre les
terres on va viure santa Tecla i Tarragona, serà l’origen de la llum que s’endinsa a la ciutat pel costat de l’estàtua
de Roger de Llúria, arriba fins a la cruï-

La llum de Santa Tecla

lla dels Despullats i puja fins a la plaça
de la Font, el carrer Major i la Catedral,
com a punts neuràlgics de la part més
protocol·lària de la festa. Una intervenció artística que reflexiona i posa
en un mateix pla tradició i modernitat.
La llum que persisteix i marca els camins de la festa.
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Idea original: Antoni Arola
Organitza: Ajuntament de Tarragona

21 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. Ballada de festa major de l’Esbart
Dansaire de Tarragona. Després de més
d’un any sense pujar als escenaris, tots
els membres de l’Esbart Dansaire volen
aportar el seu gra d’arena per trencar
l’aïllament que ens ha portat aquesta
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pandèmia i esperen transmetre la força
de la dansa tradicional a través dels balls
que més els defineixen com a entitat.
Un bon moment per començar a retrobar-nos i per poder gaudir, en la mesura
que es pugui, de la Festa Major i de la
dansa tradicional. Reserva d’invitacions
a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21 h, Teatre Metropol, Rambla Nova,
46. Francesc Sans presenta L’infinit.
Francesc Sans veu passar la vida amb
una cornamusa a les mans. A força
d’alenades fa créixer vibrants melodies que ballen, canten, riuen, somien,
ploren… I ara ha arribat el moment que
la petja es torni marca. Després d’un
llarg bagatge escampant notes arreu
del país, i encara per Europa, els Estats
Units i l’Àfrica, veu la llum el seu primer
treball discogràfic, un reflex del que és
i del que vol ser: una cornamusa del
segle XXI amb les arrels ben enfonsades però amb unes branques que
van d’aquí cap allà, sense complexos.
I així és com neix L’infinit, un recull de
tonades tradicionals, pròpies o versionades, amb olor de terra, de la nostra
terra, i amb color mediterrani. Concert
gratuït amb aforament limitat. Reserva
d’entrades a entrades.tarragona.cat.

21 h, diverses localitzacions i visible des
de tota la ciutat. Els voladors de Santa
Tecla. Repetint l’experiència de la Santa
Tecla passada i adaptant-la al programa
d’actes d’enguany, els grups de foc de
Tarragona tornaran a impregnar la ciutat d’olor de pólvora per anunciar l’inici
de la festa. El Ball de Diables, el Drac de
Sant Roc, el Bou, el Griu, la Víbria, el Ball
de Serrallonga i els Diables Voramar
llançaran voladors per tots els racons
de la ciutat sense excepció.
Organitzen: grups de foc de Tarragona
Col·labora: Pirotècnia Catalana

21 h, Teatre Auditori del Camp de Mart.
La Xaranga Tocabemolls presenta
Toca Bemoll! Acompanyada dels (H)istrionis Teatre, la Xaranga Tocabemolls
ens proposa un espectacle comicomusical que ens portarà a fer un viatge per
les festes de Santa Tecla a través d’un
divertit programa de ràdio. Ens acompanyeu a tenyir de groc aquesta primera nit de festes? Preu: 5 €. Aforament
limitat. Venda d’entrades a entrades.
tarragona.cat.
Organitza: Xaranga Tocabemolls.
Direcció: (H)istrionis Teatre.
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

Tocabemolls

DIJOUS
16 DE SETEMBRE
9.30 h, Col·legi Mare Nostrum. Santa
Tecla a les escoles. La Colla Jove Xiquets de Tarragona a les escoles.
9.30 h, Escola La Muntanyeta. Santa
Tecla a les escoles. La Cucafera a les
escoles.
10 h, LLIM El Ninot. Santa Tecla a les
escoles. El Nano Capità a les escoles.
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Tot el dia, pg. de les Palmeres. Zona
Zàlata presenta On la visió de les coses no és nítida, qui sou? Sis gàbies,
sis possibles presons, sis mons paral·lels, sis lectures diferents del món
vital. Sis personatges observant la
realitat externa, sent observats i sense
establir cap mena de connexió amb
l’exterior. Estem en disposició de reaccionar col·lectivament? Som capaços
de comunicar-nos? Una reflexió sobre
l’individualisme en la societat actual.
Una acció-instal·lació plàstica de Zona
Zàlata dirigida per Joan Pascual.

Santa Tecla a les escoles

Zona Zàlata

9.15 h, LLIM Bonavista. Santa Tecla a les
escoles. El Nano Capità a les escoles.
9.30 h, La Salle Tic-Tac. Santa Tecla a
les escoles. El Lleó a les escoles.
9.30 h, Escola Joan XXIII. Santa Tecla
a les escoles. Els Xiquets de Tarragona a les escoles.

11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana. Descobriu la Tarragona que va enlluernar
l’emperador Adrià al segle II amb una
visita guiada a peu pels principals monuments que formen part del Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació
i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere
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17.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Circ amb Little Testa
(clown / Barcelona). Little Testa arriba
amb un bagul ple d’objectes estranys:
ulleres curioses, cubs de metall, tres
diàbolos i una canya de pescar. Ell
balla amb els diàbolos, lluita amb els
cubs i s’eleva cap al cel en increïbles
verticals! Preu: 2 € (despeses de gestió). Espai amb aforament limitat, només accessible amb reserva prèvia a
www.laterrasseta.com. Accés a l’espai
a partir de les 17 h.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Terrasseta Familiar. Little Testa

18 h, Antic Hospital de Santa Tecla, c.
de les Coques, 3. Com era la salut al
segle XIV? Gaudiu d’aquesta extraordinària visita guiada organitzada per la
Xarxa Santa Tecla i descobrireu quina
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era la sanitat i la salut dels tarragonins
el 1321, any de la rebuda de la relíquia
del braç de santa Tecla. La visita s’iniciarà a l’Antic Hospital de Santa Tecla,
en commemoració dels 850 anys de la
seva primera referència històrica, i acabarà a l’actual hospital de la Rambla Vella. Preu: 5 €. Inscripcions: reserves@
argostarragona.com, indicant el dia
de la visita, el nom complet de les persones i un telèfon de contacte (màxim
4 persones per inscripció). L’import
íntegre de les inscripcions aniran destinades a la Fundació Casa Sant Josep.
Organitza: Xarxa Santa Tecla Sanitària
i Social

18 h, pl. de les Cols. Ruta guiada: 700
anys per llepar-se els dits. L’evolució
històrica dels mercats a Tarragona. En el transcurs de la història de
les festes de Santa Tecla han canviat molts aspectes referents a la nostra societat. Un dels més destacats,
sens dubte, és l’alimentació. Una ruta
guiada per descobrir què es menjava,
com es cuinava i de quina manera
han evolucionat els mercats fixos i
ambulants a Tarragona, des del segle
XIV fins a l’actualitat. Durada aproximada: 60 min. Preu: 5 € (menors de
12 anys gratuït). Aforament limitat.
Inscripció prèvia obligatòria a www.
taquilla.coop (nombre mínim d’inscrits a cada sessió: 8 persones).
Organitza: Mercats de Tarragona
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Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

18.30 h, Itinere, des del portal del Roser. Visita guiada: Santa Tecla a Tarragona. Descobriu la història de la santa
que és la patrona de la nostra ciutat
des de l’edat mitjana, enguany que,
pels carrers de la Part Alta, evocarem
l’entrada de la relíquia del seu braç a
Tarragona per primer cop ara fa 700
anys. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 €
(reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.

Enguany es repeteix aquest format
musical que va permetre l’any passat
escoltar música tradicional a diferents
punts de la ciutat. Estigueu atents, ja
que no hi ha un recorregut establert!
Hi participen Grallers Sonagralla i
Grallers Pelacanyes.
19 h, Església de Sant Miquel del Pla,
pl. de Sant Miquel, 1. Presentació del
9è volum de la col·lecció Els Contes
del Seguici de Tarragona, Els angelets
de Santa Tecla, enguany dedicat a la
Moixiganga de Tarragona, amb textos de Jordi Bertran i il·lustracions
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18 i 19 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la família. Preu:
gratuït. Reserva prèvia obligatòria a
www.eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santa-tecla-2021-163167980823.

Organitza: Itinere

19 h, Icomar, Riuclar, Parc Riuclar,
l’Albada i la Floresta. TradiTrenet.

Els angelets de Santa Tecla

d’Yvonne Fuster. Editat per l’Associació
d’Amics de la Colla Jove i Insitu Comunicació. Espai amb aforament limitat,
només accessible amb inscripció prèvia
a inscribirme.com/PresentacioAngelets.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

Traditrenet

Col·laboren: Insitu Comunicació, Reial
Germandat de Jesús Natzarè i Colla Jove
Xiquets de Tarragona
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19 h, Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, c. Santa Anna,
8. Inauguració de l’exposició “Reflexions” d’Antoni Arola. Les exploracions d’Antoni Arola conflueixen a
Tarragona, la seva ciutat d’origen, o
l’origen del seu viatge. El Museu d’Art
Modern exposa Reflexions i, a el mateix temps, algunes maquetes com
a primers esbossos de cada creació,
que en aquest context adquireixen
una dimensió artística espontània, natural. El pols indomable d’Antoni Arola
descompon atmosferes. Compon una
nova sensibilitat de l’esperit immaterial de la bellesa contemporània, una
llum per al futur.

ses de gestió). Espai amb aforament
limitat, només accessible amb reserva
prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Organitza: Museu d’Art Modern de la Diputació
de Tarragona

19.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Concert amb Anna
Andreu (pop / Barcelona). Després de
diversos discos coliderant el projecte
Cálido Home, Anna Andreu debuta
en solitari amb el disc Els mals costums (Hidden Track Records, 2020).
L’acompanya Marina Arrufat amb la
bateria, arrodonint un projecte amb
lletres preciosistes i replet de calidesa
i màgia. A Els mals costums hi trobem
cançons que parteixen d’una sola paraula, d’altres que troben la inspiració
en les persones que l’envolten i encara
unes altres que parlen sobre ella mateixa, de tendres costums que no es
perden i es repeteixen, encara que no
sempre funcionen. Preu: 2 € (despe-

Anna Andreu

20.30 h, jardins de Casa Miret, Rambla Nova, 36. Taller gastronòmic de
Chartreuse. Chartreuse, conjuntament amb Casa Miret, us ofereixen
la possibilitat de descobrir diferents
tipus de maridatges entre la nostra
gastronomia i les diferents gammes
del licor. Tota una experiència per
als sentits. Preu: 40 €. Aforament
limitat. Les reserves es confirmen
per ordre de comunicació al correu
info@casajoanmiret.com. Taules amb
un màxim de 10 persones. L’espai garanteix totes les normatives sanitàries.
Organitza: Chartreuse
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Idea original: Antoni Arola
Organitza: Ajuntament de Tarragona

21 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. L’Esbart Santa Tecla presenta Cinquanta anys en dansa, un recorregut
per les danses ballades durant els cinquanta anys d’història de l’entitat en
el marc de la ballada de festa major i
amb una aclucada d’ull a les propostes
de futur immediat, en aquest cas amb
l’estrena d’una nova coreografia per
a la composició musical de Les altres
músiques de Santa Tecla. Direcció:
Jaume Guasch Llorach. Espectacle
L’Esbart Santa Tecla

gratuït amb aforament limitat. Reserva
d’invitacions a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJ i sopars a la fresca amb food
trucks. Espai amb aforament limitat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol,
3. Conteclada. Avui, contes amb l’Imma Pujol i la Muntsa Plana. Espectacle gratuït amb aforament limitat. Inscripció prèvia obligatòria a entrades.
tarragona.cat.
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21 h, La llum de Santa Tecla. La Mediterrània, punt de connexió entre les
terres on va viure santa Tecla i Tarragona, serà l’origen de la llum que s’endinsa a la ciutat pel costat de l’estàtua
de Roger de Llúria, arriba fins a la cruïlla dels Despullats i puja fins a la plaça
de la Font, el carrer Major i la Catedral,
com a punts neuràlgics de la part més
protocol·lària de la festa. Una intervenció artística que reflexiona i posa
en un mateix pla tradició i modernitat.
La llum que persisteix i marca els camins de la festa.

Conteclada. Imma Pujol

22.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Cinema a la fresca i sopar
amb fira food trucks: Thelma & Louise
(1991), de Ridley Scott. Preu: 2 € (despeses de gestió). Espai amb aforament
limitat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta
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LA MARATÓ DE SANG

24

Tot el dia, pg. de les Palmeres. Zona Zàlata presenta On la visió de les coses no és
nítida, qui sou? Sis gàbies, sis possibles
presons, sis mons paral·lels, sis lectures
diferents del món vital. Sis personatges observant la realitat externa, sent
observats i sense establir cap mena de
connexió amb l’exterior. Estem en disposició de reaccionar col·lectivament? Som
capaços de comunicar-nos? Una reflexió
sobre l’individualisme en la societat actual. Una acció-instal·lació plàstica de Zona
Zàlata dirigida per Joan Pascual.
9 h, Recinte Firal, davant de l’estació
de tren, ininterrompudament fins a
les 21 h. Santa Tecla Solidària. Santa
Tecla Solidària - Marató de Donació
de Sang. Una Santa Tecla i una Marató
diferents, però, més que mai, #etsimprescindible en la donació de sang.
La Marató s’adapta a la nova situació.
Durant dos dies, 17 i 18 de setembre,
i 12 hores ininterrompudes, us convoquem a donar sang al Recinte Firal, un
espai ampli i segur on podreu donar
sang o plasma. Informacions i reserves a www.donarsang.gencat.cat.
Vine a la #msangtgn i #viuifesviure!
Organitzen: Banc de Sang i Teixits, Associació
de Donants de Sang del Tarragonès i
Ajuntament de Tarragona

9.15 h, LLIM Cèsar August. Santa Tecla a les escoles. El Nano Capità a les
escoles.
9.30 h, Escola Campclar. Santa Tecla
a les escoles. El Lleó a les escoles.
9.30 h, Escola Cèsar August. Santa
Tecla a les escoles. El Ball de Gitanes
a les escoles.
9.30 h, Escola Saavedra. Santa Tecla a
les escoles. El Drac de Sant Roc a les
escoles.
9.30 h, Escola Pax. Santa Tecla a les
escoles. La Víbria a les escoles.
9.30 h, Escola Pràctiques. Santa Tecla
a les escoles. L’Aligueta a les escoles.
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9.30 h, Escola Sant Salvador. Santa
Tecla a les escoles. Els Castellers de
Sant Pere i Sant Pau a les escoles.
10 h, LLIM El Serrallo. Santa Tecla a les
escoles. El Nano Capità a les escoles.
10.45 h, LLIM El Miracle. Santa Tecla a les
escoles. El Nano Capità a les escoles.
11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana. Descobriu la Tarragona que va enlluernar
l’emperador Adrià al segle II amb una
visita guiada a peu pels principals monuments que formen part del Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació
i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

15.15 h, Escola El Miracle. Santa Tecla
a les escoles. El Ball d’en Serrallonga
a les escoles.
17.30 h, local de la Colla Jove Xiquets
de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Festa de presentació del 9è volum de la
col·lecció Els Contes del Seguici de
Tarragona, Els angelets de Santa Tecla, enguany dedicat a la Moixiganga
de Tarragona, amb textos de Jordi Bertran i il·lustracions d’Yvonne Fuster.
Editat per l’Associació d’Amics de la

Colla Jove i Insitu Comunicació. Vine
i gaudeix del conte a través de la sessió de contacontes que ens oferirà el
polifacètic Joan Reverté, de L’Invisible
Titelles. Espai amb aforament limitat,
només accessible amb inscripció prèvia a inscribirme.com/FestaAngelets.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·laboren: Insitu Comunicació i Colla Jove
Xiquets de Tarragona

18 h, local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Bateig lila.
Entrega de samarretes de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona als fills de castelleres i castellers nascuts el darrer any.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona

18 h, parc de la Ciutat, Parcquinta.
Tecletes Mares de Tarragona presenten Tast de contes i poemes, de
la cia. Genovesa, Narratives Teatrals
+ concert amb Maria Jaume. Les persones tenim la necessitat de parar
orella… En aquesta sessió/tastet descobrirem històries que són poemes i
poemes que són històries. Jugarem i
ballarem amb les paraules sense aixe-

Tecletes. Tast de contes i poemes
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9.30 h, Escola Sant Pere i Sant Pau.
Santa Tecla a les escoles. Els Nanos
Nous a les escoles.
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car el cul de la cadira! La Maria Jaume
té 20 anys i ve de Mallorca, de Lloret
de Vistalegre. Porta ja un temps escrivint i l’any 2019 es va presentar quasi
per casualitat al concurs Sona9, que
acabaria guanyant. Fruit d’això, ara
presenta el seu disc de debut, Fins a
maig no revisc, produït per Pau Vallvé.
Propera i sincera, crua i transparent,
el seu folk acústic estén un pont entre les grans cantautores de l’indie
contemporani (Julia Jacklin, Stella
Donnelly, Angel Olsen…) i la fecunda
escena mallorquina actual. Preu: 5 € /
3 € (famílies sòcies). Venda d’entrades
a entradium.com.

18 h, torre del Pretori, pl. del Rei. Visita guiada: La Mitra i la Corona. Durant
l’edat mitjana Tarragona va patir una
lluita aferrissada entre els dos senyors
més poderosos de la Corona: el rei i
l’arquebisbe. Tots dos lluitaven per
controlar la ciutat i les seves faldes, i
la guerra no només es lluitava al camp
o als carrers, sinó també per veure qui
organitzava una entrada més espectacular a la ciutat. Aquestes entrades
són l’origen del nostre Seguici festiu.
Durada: 90 min. Preu: 10 € (adults) /
7 € (6-12 anys). Places limitades. Informació i reserva prèvia obligatòria a
reservas@argostarragona.com.

Organitza: Tecletes Mares de Tarragona

Organitza: Argos, Serveis Culturals

Col·labora: Ajuntament de Tarragona

18 h, pl. Carles Llorach. Jornada Tarracolúdica de Santa Tecla. L’associació
cultural Club Diògenes de Tarragona
us convida a gaudir d’una tarda divertida jugant a jocs de taula moderns.
Podrem jugar a jocs molt diferents:
d’habilitat, cooperatius, familiars, de
rols ocults, de misteri, de deducció,
etc. Vine a jugar amb nosaltres! Activitat apta per a totes les edats (els
menors d’edat cal que vagin acompanyats d’un pare o tutor). Podeu venir sols o acompanyats dels vostres
amics i família. Aforament limitat a les
mesures sanitàries vigents.

18 h, pl. de les Cols. Ruta guiada: 700
anys per llepar-se els dits. L’evolució
històrica dels mercats a Tarragona. En
el transcurs de la història de les festes
de Santa Tecla han canviat molts aspectes referents a la nostra societat.
Un dels més destacats, sens dubte, és
l’alimentació. Una ruta guiada per descobrir què es menjava, com es cuinava
i de quina manera han evolucionat els
mercats fixos i ambulants a Tarragona, des del segle XIV fins a l’actualitat.
Durada aproximada: 60 min. Preu: 5 €
(menors de 12 anys gratuït). Aforament
limitat. Inscripció prèvia obligatòria
a www.taquilla.coop (nombre mínim
d’inscrits a cada sessió: 8 persones).
Organitza: Mercats de Tarragona
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Més informació: clubdiogenestarragona@
gmail.com
Organitza: Associació Lúdica i Cultural Club
Diògenes
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Organitza: Agrupació de Portadors dels Nanos
Vells de Tarragona

Sigues nano per un dia

18.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert amb SecondTrast (reggae / Tarragona). SecondTrast són la
segona onada de la Tarragona tropical.
Enguany amb unes quantes canes més
i una sonoritat més perfilada cap a la
música que estimen: ska, early reggae,
rocksteady i reggae. Un projecte ple
d’il·lusió, que parteix de la senzillesa,
amb l’objectiu de transmetre la seva
essència a cada pas que fan. Preu: 2 €
(despeses de gestió). Espai amb aforament limitat, només accessible amb
reserva prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

SecondTrast

18.30 h, Itinere, des del portal del Roser. Visita guiada: Santa Tecla a Tarragona. Descobriu la història de la santa
que és la patrona de la nostra ciutat
des de l’edat mitjana, enguany que,
pels carrers de la Part Alta, evocarem
l’entrada de la relíquia del seu braç a
Tarragona per primer cop ara fa 700
anys. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 €
(reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

18.30 h, Catedral. Visita guiada: El
Retaule de Santa Tecla, l’escultura a
escena. Dins del cinquantè aniversari de l’Esbart, també se celebren els
trenta anys de la creació del Retaule
de Santa Tecla. És per això que l’Esbart, juntament amb Argos Tarragona,
proposen una visita explicativa per
conèixer millor el retaule de la Catedral i l’espectacle que té lloc cada 20
de setembre. Preu: 10 €. Reserves a
reservas@argostarragona.
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18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4.
Sigues nano per un dia! Enguany els
Nanos Vells ofereixen una activitat alternativa per garantir la seguretat i la
higiene sense renunciar a la seva activitat més popular: han organitzat un concurs a través de les seves xarxes socials
en què els guanyadors tindran l’oportunitat d’emprovar-se els caps dels nanos.
L’acte s’emetrà a través de les xarxes
oficials de l’Ajuntament de Tarragona.

Organitzen: Esbart Santa Tecla i Argos
Tarragona
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19 h, Torreforta, la Granja, el Pilar,
Campclar i Bonavista. TradiTrenet. Hi
participen Grallers La Virolla, Grallers
Els Bordons i Grallers Esperidió.
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19 h, Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Concert Gira Sona9. La
plataforma més important de la música emergent en català segueix amb
una presència ferma per cinquè any
consecutiu a les festes de Santa Tecla.
Enguany comptarem amb la presència dels Reïna (pop / Manacor), Les
Buch (punk-rock / Terrassa) i Lles (pop
d’autor / Olesa de Montserrat). Preu:
gratuït. Espai amb aforament limitat,
només accessible amb reserva prèvia
a capsademusica.com.
Organitzen: Grup Enderrock, Catalunya Ràdio,
Televisió de Catalunya i Generalitat de Catalunya
Amb el suport de Govern de les Illes Balears,
Generalitat Valenciana - Institut Valencià de
Cultura i Fundació SGAE
Col·laboren: Mercat de Música Viva de
Vic, Acústica de Figueres, La Mercè - BAM
de Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de Tarragona - Festes de Santa

Les Buch

Tecla, Associació de Músics de Tarragona
(AMT), Cases de la Música, Verkami, Valencian
Music Association (VAM), Ajuntament de Palma,
Consell Insular de Mallorca i Radiotelevisió de
les Illes Balears (IB3)
Patrocina: Estrella Damm

19.30 h, jardins de Saavedra. La
Terrasseta. DJs Ganjanights amb
SoundSystem. Ganjanights és un
col·lectiu de selectors de ska, early
reggae, rocksteady, punk, boogaloo,
northern soul…, establerts a Tarragona
des de l’any 2009. Com ja és tradició,
Ganjanights ens acompanyarà durant
dues hores per delectar-nos amb els
seus ritmes jamaicans envinilats. Podrem gaudir de sets d’alguns dels
components, entre elles Dijei Luna,
Monzon-Hero i Monkey Punch, que
us esperen per gaudir de Santa Tecla!
Preu: 2 € (despeses de gestió). Espai
amb aforament limitat, només accessible amb reserva prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Lles

Reïna
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Organitzen: Ball de Diables i Àliga de
Tarragona
Col·labora: REPSOL

Colom de l’Àliga

20.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert amb Rudymentari
(reggae / Menorca). Rudymentari,
projecte nascut el 2019 a Menorca,

és una de les promeses musical en
el panorama de la música jamaicana.
Presenta l’EP Contracorrent, un al·legat anticapitalista que elogia l’autogestió, l’ajuda mútua i l’acció directa
a ritme de roots, rocksteady i 2 tone,
impregnats de les cultures rudeboy i
sound system i del Mediterrani insular.
Preu: 2 € (despeses de gestió). Espai
amb aforament limitat, només accessible amb reserva prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Rudymentari
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20 h, jardins de la Casa de la Festa,
Via Augusta, 4. Presentació dels nous
coloms de les Àligues de la ciutat. Enguany l’Àliga celebra el 35è aniversari
de la seva recuperació i els 490 anys
de la seva primera referència històrica escrita. Des de la seva recuperació,
l’any 1986, l’Àliga ha dut, igual que en
moltes altres poblacions, un colom al
bec. Per celebrar aquest doble aniversari, l’escultor i ferrer Antoni Mas,
pare i creador de la nostra Àliga, culmina 35 anys després la seva obra
substituint els coloms dissecats per
uns d’escultòrics, utilitzant la mateixa tècnica amb què va cisellar l’Àliga,
amb una concepció moderna de l’art
aplicat al bestiar festiu. Espai amb aforament limitat, només accessible amb
reserva prèvia d’invitacions a entrades.tarragona.cat.

21 h. La llum de Santa Tecla. La Mediterrània, punt de connexió entre les
terres on va viure santa Tecla i Tarragona, serà l’origen de la llum que s’endinsa a la ciutat pel costat de l’estàtua
de Roger de Llúria, arriba fins a la cruïlla dels Despullats i puja fins a la plaça
de la Font, el carrer Major i la Catedral,
com a punts neuràlgics de la part més
protocol·lària de la festa. Una intervenció artística que reflexiona i posa
en un mateix pla tradició i modernitat.
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La llum que persisteix i marca els camins de la festa.
Idea original: Antoni Arola
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Organitza: Ajuntament de Tarragona

21 h, Catedral. Els Ministrers del Consell Municipal de la ciutat de Tarragona presenten Thecla 700. Un concert
pensat per fer del marc de la celebració del 700 aniversari de l’arribada
del Braç de Santa Tecla a Tarragona
un moment magnífic per gaudir d’un
repertori sonor de músiques festives,
rituals i religioses a l’entorn de la celebració de Santa Tecla. De ben segur
que el marc incomparable de la Catedral ens transportarà a moments viscuts els darrers 700 anys d’història a la
nostra ciutat. Preu: gratuït. Inscripció
prèvia obligatòria a entrades.tarragona.cat.

ACTE ESPECIAL SANTA TECLA 700 ANYS

formacions i àmbits de la música i de
l’escena a la ciutat. Ens acompanyaran
Ramonet Domènech (membre de les
orquestres La Principal de la Bisbal,
Caravana i Xavier Cugat i fundador
del grup Doble R), José Granadero
(Orquestra Europa, duo Último Vinilo),
Jordi Freixa (Paper de Tornassol, Jordi
Català), Joan Reig (Els Pets, Mesclat…)
i Oriol Grau (La Gramola de la Iaia).
Tots ells ens interpretaran temes clàssics de festa major en aquest espai
més teatral i íntim, i com sempre amb
arranjaments propis per a big band.
Preu: 10 €. Aforament limitat. Venda
d’entrades a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Rambla Music

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i
Ministrers del Consell Municipal
Amb la col·laboració i el suport del
Capítol de la Catedral de Tarragona

21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Sopars a la fresca amb food
trucks. Espai amb aforament limitat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta
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21.30 h, Teatre Tarragona, Rambla
Nova, 11. Veus de Festa Major & La
TGN Big Band. Enguany la TGN Big
Band es vesteix de festa major amb
cantants tarragonins que durant anys
han estat formant part de diferents

TGN Big Band

22 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Llegendes de Tarragona. Quan caigui el sol, a la fresca del
vespre, farem un recorregut per la Part
Alta. Passejarem pels seus carrers,
plens d’històries, curiositats i llegendes, que us explicarem. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació

i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.

amb reserva prèvia a www.laterrasseta.com.

Organitza: Itinere

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol,
3. Conteclada. Avui, contes amb el
Joan Reverté i el Carles Alcoy. Preu:
gratuït. Espai amb aforament limitat,
només accessible amb inscripció prèvia a entrades.tarragona.cat.

Conteclada. Joan Reverté

22 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJs Ganjanights amb SoundSystem. Ganjanights és un col·lectiu
de selectors de ska, early reggae,
rocksteady, punk, boogaloo, northern
soul…, establerts a Tarragona des de
l’any 2009. Com ja és tradició, Ganjanights ens acompanyarà durant dues
hores per delectar-nos amb els seus
ritmes jamaicans envinilats. Podrem
gaudir de sets d’alguns dels components, entre elles Dijei Luna, Monzon-Hero i Monkey Punch, que us esperen per gaudir de Santa Tecla! Preu:
2 € (despeses de gestió). Espai amb
aforament limitat, només accessible

23 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Soweto homenatja Toots & The
Maytals. La banda catalana de referència del roots jamaicà, bons amics
de La Terrasseta, ens fan aquest regal
tan especial d’aniversari. Un concert
únic i inèdit d’homenatge a la gran
figura del reggae i l’ska, el jamaicà
Toots Hibert, desaparegut ara farà
un any. Ens delectaran amb les grans
cançons de la banda, referència per
a tantes generacions d’amants de la
música reggae i dels clàssics de l’ska
de la primera època de The Maytals.
Soweto ens han preparat un repertori
de gala i comptaran amb col·laboracions de luxe de l’escena ska catalana.
Preu: 2 € (despeses de gestió). Espai
amb aforament limitat, només accessible amb reserva prèvia a www.laterrasseta.com.
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17 DE SETEMBRE

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Soweto
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LA NIT DEL PATRIMONI

Durant tot el dia, i de manera simultània a les quinze ciutats declarades Patrimoni de la Humanitat, se celebra als
recintes històrics municipals la Nit del
Patrimoni, un conjunt d’activitats culturals impulsades pel Grup de Ciutats
Patrimoni de la Humanitat. Per aquest
motiu i de forma extraordinària els
següents espais seran d’accés gratuït
durant tot el dia i estaran oberts extraordinàriament fins a les 23 h, tot i que
l’horari límit d’accés del públic seran
les 22.30 h:
— Pretori i Circ Romà, pl. del Rei Rambla Vella
— Passeig Arqueològic i Muralles - av.
Catalunya, s/n
— Amfiteatre Romà - parc de l’Amfiteatre, s/n
— Fòrum de la Colònia - c. Lleida, s/n
Tot el dia, pg. de les Palmeres. Zona
Zàlata presenta On la visió de les coses no és nítida, qui sou? Sis gàbies,
sis possibles presons, sis mons paral·lels, sis lectures diferents del món
vital. Sis personatges observant la
realitat externa, sent observats i sense
establir cap mena de connexió amb
l’exterior. Estem en disposició de reaccionar col·lectivament? Som capaços
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de comunicar-nos? Una reflexió sobre
l’individualisme en la societat actual.
Una acció-instal·lació plàstica de Zona
Zàlata dirigida per Joan Pascual.
Durant tot el dia, V Biennal Rotària
Modernista Solidària de pintura ràpida d’edificis o elements d’edificis modernistes. Inscripcions a la cafeteria
Firmo’s, Rambla Nova, 9, de 9.30 a
10.30 h. Exposició de les obres participants a la coca central de la Rambla
Nova, a l’altura del Teatre Metropol.
Organitza: Rotary Club

9 h, Recinte Firal, davant de l’estació
de tren, ininterrompudament fins a les
21 h. Santa Tecla Solidària - Marató
de Donació de Sang. Una Santa Tecla
i una Marató diferents, però, més que
mai, #etsimprescindible en la donació
de sang. La Marató s’adapta a la nova
situació. Durant dos dies, 17 i 18 de setembre, i 12 hores ininterrompudes, us
convoquem a donar sang al Recinte
Firal, un espai ampli i segur on podreu
donar sang o plasma. Informacions i
reserves a www.donarsang.gencat.cat.
Vine a la #msangtgn i #viuifesviure!
Organitzen: Banc de Sang i Teixits, Associació
de Donants de Sang del Tarragonès i
Ajuntament de Tarragona

18 DE SETEMBRE

Organitza: Colla Diables Voramar del Serrallo Víbria de Tarragona

10.30 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart. L’Entradeta de Músics. Els petits músics no es podien quedar sense mostrar el que han anat treballant
durant l’any, i per això fan una entrada simbòlica a la ciutat. Hi participen
grups de l’Aula de Música Tradicional i
Popular El Tecler. Preu: gratuït. Aforament limitat. Inscripció prèvia obligatòria a entrades.tarragona.cat.

tràgics fets de la Guerra del Francès
passejant per les muralles, el pla de la
Seu i els carrers de la Part Alta. Durada:
2 h. Preu: 10 € / 8 € (reduït). Places limitades. Informació i reserves a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

11 i 12 h, Casa de la Festa, Via Augusta,
4. Visita guiada a la Casa de la Festa.
Descobriu els secrets i les anècdotes
del Seguici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements. Apta
per a tota la família. Preu: gratuït.
Reserva prèvia obligatòria a www.
eventbrite.es/e/entradas-visita-guiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santa-tecla-2021-163167980823.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

11 h, Teatre Metropol, Rambla Nova,
46. (H)istrionis Teatre presenta l’espectacle familiar La petita Santa Tecla, una narració de la vida de la patrona tarragonina explicada als infants,
un relat històric i fantàstic en què la
sàtira, la comèdia i la paròdia són els
fils conductors. Preu per persona: 3 €.
Aforament limitat. Reserva d’entrades
a entrades.tarragona.cat.
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10 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4.
Fes-te gran i dona el teu xumet a la
Víbria. En horari d’obertura de la Casa
de la Festa (fins a les 14 h), podreu
veure excepcionalment exposada la
Víbria a la sala d’audiovisuals i deixar
el xumet a la cistella que disposarà. No
perdeu l’oportunitat de deixar-li el vostre xumet i així fer el pas per fer-vos
més grans. Aforament limitat rotatiu.

Organitza: (H)istrionis Teatre

Entradeta músics

La Petita Santa Tecla

10.30 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona 1813. Adam
Gerard Quigley, investigador d’arxius
britànics, ens ofereix un relat inèdit dels
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11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana.
Descobriu la Tarragona que va enlluernar l’emperador Adrià al segle
II amb una visita guiada a peu pels
principals monuments que formen
part del Patrimoni Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8
€ (reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona medieval
per a la canalla. Conegueu com vivia
la gent a la Tarragona que va veure
l’entrada del braç. Una activitat dissenyada especialment per als més petits amb què descobriran com vivien
els nens romans de fa dos mil anys.
Recorregut per la maqueta i el castell
del Rei amb material didàctic molt
divertit. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8
€ (reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere
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11.30 h, pl. de les Cols. Ruta guiada:
700 anys per llepar-se els dits. L’evolució històrica dels mercats a Tarragona. En el transcurs de la història de
les festes de Santa Tecla han canviat
molts aspectes referents a la nostra
societat. Un dels més destacats, sens

ACTE ESPECIAL SANTA TECLA 700 ANYS

dubte, és l’alimentació. Una ruta guiada per descobrir què es menjava, com
es cuinava i de quina manera han
evolucionat els mercats fixos i ambulants a Tarragona, des del segle XIV
fins a l’actualitat. Durada aproximada:
60 min. Preu: 5 € (menors de 12 anys
gratuït). Aforament limitat. Inscripció
prèvia obligatòria a www.taquilla.coop
(nombre mínim d’inscrits a cada sessió: 8 persones).
Organitza: Mercats de Tarragona

12 h, Tinglado 4 del Moll de Costa.
Visita guiada teatralitzada: Tiberius,
comerciant del Mare Nostrum. El comerciant de Tàrraco Tiberius Claudius
Amiantus ens explicarà de primera mà
com era el comerç del vi en època romana i quines característiques i perills
tenia la navegació pel Mare Nostrum.
Que Neptú i les nereides ens siguin favorables! Aquesta activitat s’organitza
conjuntament entre el Museu del Port
de Tarragona i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La visita s’inicia a les instal·lacions del Tinglado 4,
a l’exposició “Tarraco/MNAT”, per continuar el recorregut fins al Museu del
Port. Idioma: castellà. Reserves a www.
mnat.cat/activitats - museuport@porttarragona.cat - tel. 977 25 94 34.
Organitzen: Museu del Port de Tarragona i
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

17 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta feminista. Espai Fòrum. Xerrada:
“Afroféminas”. Què és realment la
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Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

17 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta feminista. Espai Tallers: “La caputxa en la lluita”. Aquest taller busca generar un espai de trobada entre dones
i dissidències migrants, on compartir
els fonaments, les motivacions i les
experiències del treball polític activista implicat en l’elaboració i ús de les
caputxes feministes. Espai amb aforament limitat, només accessible amb
reserva prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

ments. Apta per a tota la família. Preu:
gratuït. Reserva prèvia obligatòria a
www.eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santa-tecla-2021-163167980823.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

18.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta feminista. Espai Fòrum. Xerrada: “Com donar ús a la interseccionalitat des de la comoditat del sofà de
casa meva?”. A càrrec de Red Antirracista Tarragona i SIAD Tarragona. La
interseccionalitat com a eina en clau
de drets per desmantellar estructures
de poder que oprimeixen les dones
és teòricament necessària, però en la
nostra quotidianitat es torna complicada d’entendre, d’usar i compartir.
La Xarxa Antiracista proposa un seguit d’accions mínimes i quotidianes
que ens faran entendre-la i posar-la
en pràctica, de manera que ens facilitarà traslladar l’aprenentatge a espais
familiars i convertir-los en espais segurs per a totes. Espai amb aforament
limitat, només accessible amb reserva
prèvia a www.laterrasseta.com.
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interseccionalitat o com es practica?
Parlem de feminismes. www.afrofeminas.com. Espai amb aforament limitat,
només accessible amb reserva prèvia
a www.laterrasseta.com.

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

La caputxa en la lluita

18 i 19 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus ele-

18.30 h, jardins de la Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Fes-te gran i dona
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
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qualsevol! On o a qui podem deixar-lo?
Cap problema: doneu-lo a la Víbria, que
guardarà els xumets de tots els petits
que no saben què fer-ne. A més, ballarà
per a tots vosaltres la Cançó del xumet,
composta expressament per a aquesta
ocasió. Aforament limitat rotatiu.

Cesarini (baix), Alex Guitart (cordes),
Elma Sambeat (veu). Preu: gratuït. Invitacions a entrades.tarragona.cat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

lanochedelpatrimonio.com
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Organitza: Colla Diables Voramar del Serrallo Víbria de Tarragona
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18.30 h, Catedral. Visita guiada: El
Retaule de Santa Tecla, l’escultura a
escena. Dins del cinquantè aniversari de l’Esbart, també se celebren els
trenta anys de la creació del Retaule
de Santa Tecla. És per això que l’Esbart, juntament amb Argos Tarragona,
proposen una visita explicativa per
conèixer millor el retaule de la Catedral i l’espectacle que té lloc cada 20
de setembre. Reserves a reservas@
argostarragona. Preu: 10 €.
Organitzen: Esbart Santa Tecla i Argos
Tarragona

18.30 h, El Seminari, c. Sant Pau, 4.
La Nit del Patrimoni: Roda, de Marea
Danza. Amb Roda, Marea Danza recupera el folklore valencià i l’acosta a la
creació contemporània. Durant vint
minuts, les ballarines ens atansen a la
terra, als elements primaris que ens
dona i que ens permeten gaudir i crear
una nova vida. Una proposta de dansa
contemporània amb música d’arrel interpretada en directe. Ballarines: Elena Marava, Irene de la Rosa, María José
Mora, Paula Sebastián i Yolanda López.
Músics: Andrés Belmonte (vents), Alex

Roda, de Marea Danza

18.30 h, pl. de l’Escorxador. Caça el
tresor amb els Xiquets de Tarragona.
La Part Alta amaga molts misteris des
de fa segles, fins i tot mil·lennis. Ara
mateix un malvat caçatresors acaba de
robar-nos una de les nostres peces més
preuades, la relíquia de santa Tecla,
que enguany fa 700 anys que va arribar
a la ciutat. Per impedir que el malvat se
les emporti definitivament, haurem de
trobar diferents pistes que ens portaran
a l’amagatall on aquest caçatresors la té
amagada. Ajudeu-nos a salvar la Festa
Major amb l’ajuda dels Xiquets de Tarragona. Inscripcions a info@xiquetsdetarragona.cat. Limitat a 20 equips.
Organitza: Colla Castellers Xiquets de
Tarragona
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Organitza: Itinere

19 h, pl. de la Pagesia. Representació
del Ball de Sebastiana del Castillo. El
darrer ball parlat incorporat al corpus
festiu de la Santa Tecla contemporània s’ha consolidat amb poc temps
com a peça imprescindible del nostre
teatre popular. Quan la tradició esdevé peça actual i provocadora és que la
tradició és ben viva. Sebastiana! Preu:
gratuït. Espai amb aforament limitat,
només accessible amb reserva prèvia
a entrades.tarragona.cat.
19 h, Capsa de Música, av. Vidal i
Barraquer, s/n. Teclautors 2021 presenta Patricia Atzur i Lynne Martin
Patricia Atzur

Lynne Martin

en concert. La Patricia Atzur és una
cantautora i guitarrista de Barcelona,
guanyadora del premi del jurat del
concurs Portautors 2020. El seu dream
folk pren influència d’artistes com Nick
Drake i John Martyn i de bandes com
Crosby, Stills and Nash, Led Zeppelin
i Pentangle. I Lynne Martin, la que fou
cantant de la banda barcelonina Poet
in Process. Preu: gratuït. Espai amb aforament limitat, només accessible amb
reserva prèvia a capsademusica.com.
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Portautors i Associació de Músics
de Tarragona

19 h, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau.
TradiTrenet. Hi participen Grallers Els
Quatre Garrofers i Grallers Tocaferro.
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18.30 h, Itinere, des del portal del Roser. Visita guiada: Santa Tecla a Tarragona. Descobriu la història de la santa
que és la patrona de la nostra ciutat
des de l’edat mitjana, enguany que,
pels carrers de la Part Alta, evocarem
l’entrada de la relíquia del seu braç a
Tarragona per primer cop ara fa 700
anys. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 €
(reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.

19 h, local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Kahoot
de Santa Tecla. Jugarem i repassarem la història de la Colla Jove Xiquets
de Tarragona. Qui en sabrà més? Qui
s’endurà els premis en joc? La Jove vol
premiar així les persones amb més coneixements sobre la seva història. Preu:
gratuït. Espai amb aforament limitat, només accessible amb inscripció prèvia a
inscribirme.com/kahootsantatecla.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona
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18 DE SETEMBRE
19 h, des del portal del Roser. Visita
guiada: Arqueologia oculta a la Part
Alta. Deixarem de banda el fantàstic Patrimoni de la Unesco (Muralles, Fòrum
Provincial, Circ i Amfiteatre) per descobrir les nombroses restes arqueològiques que hi ha amagades en cada racó
de la Part Alta: aqüeductes, epigrafia,
torres, monuments visigòtics… Durada:
2 h. Preu: 9 € (adults) / 8 € (jubilats) /
3 € (7-16 anys). Places limitades (dos
grups, un en català i un en castellà).
Informació i reserva prèvia obligatòria
a info@nemesisarch.com - 977 249 107.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i Difusió Cultural

19 h. Viu el Patrimoni: visita guiada
al Circ Romà, el Pretori i les Muralles.
Descobriu la Tarragona que va enlluernar l’emperador Adrià al segle II amb
una visita guiada a peu pels principals
monuments que formen part del Patrimoni Mundial de la Humanitat. Una
ocasió única per celebrar la Nit del Patrimoni i conèixer una mica més la nostra
història, a càrrec de l’empresa de guies
oficials Itinere. Preu: gratuït. Aforament
limitat. Inscripció prèvia obligatòria a
itineretarragona@gmail.com. Horaris:
— Circ i Pretori: 19 i 22 h (castellà) /
19.30 i 22.30 h (català)
— Muralles: 20.30 h (castellà) / 21 h
(català)
Organitzen i patrocinen: Museu d’Història de
Tarragona i Patronat Municipal de Turisme de
Tarragona
Col·labora: Grup de Ciutats Patrimoni de la
Humanitat
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19 h, Parc Ecohistòric del Pont del Diable, Caseta del Guarda. Presentació de
l’Associació Literària del Camp de Tarragona amb recital poètic a càrrec de la
poeta Carme López Arias. Acte amb aforament limitat, només accessible amb
inscripció prèvia a medforlife@me.com.
Organitza: Associació Literària del Camp de
Tarragona

19.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert amb Queralt Lahoz
(fusió d’estils / Santa Coloma de Gramenet). Queralt Lahoz presenta Pureza, un dels discos més esperats de

Queralt Lahoz

l’any. La seva música viatja pel soul, el
hip-hop i el dancehall, sons que dialoguen amb naturalitat sobre coples i
boleros, que surten de manera espontània dels seus paisatges personals
i orígens flamencs. L’artista traça un
pont entre passat, present i futur, basat en la genealogia de les dones treballadores de la seva vida i en la seva
infància suburbana. Pureza és el nom
que porta el primer LP de l’artista catalana, que es perfila com una de les

grans promeses del panorama musical. En la producció i el directe l’acompanyen uns músics exquisits i de llarg
recorregut com són Pau García al teclat, Marc Soto a la bateria i Fede Jahzzmvn com a DJ. Preu: 2 € (despeses de
gestió). Espai amb aforament limitat,
només accessible amb reserva prèvia
a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

20 h, El Seminari, c. Sant Pau, 4. La Nit
del Patrimoni: Roda, de Marea Danza.
Segona sessió. Preu: gratuït. Cal reservar invitacions a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Ajuntament de Tarragona i Grup de
Ciutats Patrimoni de la Humanitat

ACTE ESPECIAL SANTA TECLA 700 ANYS

21 h, La llum de Santa Tecla. La Mediterrània, punt de connexió entre les
terres on va viure santa Tecla i Tarragona, serà l’origen de la llum que s’endinsa a la ciutat pel costat de l’estàtua
de Roger de Llúria, arriba fins a la cruïlla dels Despullats i puja fins a la plaça
de la Font, el carrer Major i la Catedral,
com a punts neuràlgics de la part més
protocol·lària de la festa. Una intervenció artística que reflexiona i posa
en un mateix pla tradició i modernitat.
La llum que persisteix i marca els camins de la festa.
Idea original: Antoni Arola
Organitza: Ajuntament de Tarragona

lanochedelpatrimonio.com
20.30 h, pl. de la Pagesia. Representació del Ball de Sebastiana del Castillo. El darrer ball parlat incorporat al
corpus festiu de la Santa Tecla contemporània s’ha consolidat amb poc
temps com a peça imprescindible del
nostre teatre popular. Quan la tradició
esdevé peça actual i provocadora és
que la tradició és ben viva. Sebastiana! Preu: gratuït. Espai amb aforament
limitat, només accessible amb reserva
prèvia a entrades.tarragona.cat.
Sebastiana del Castillo
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Pepa Plana

21 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. Pepa Plana presenta Veus que no
veus. A partir dels anomenats números
clàssics, ja tocava que algú en fes la
versió en femení. Com canvien i quin
significat agafen quan qui els juga són
dues pallasses en comptes de dos pallassos? Volen ser vistes i escoltades.
Dues pallasses: una augusta i una cara-
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blanca. Què hauria passat si les nostres
àvies haguessin pogut fer de pallasses?
Es tracta de riure, sí, però no només
d’això: també de parlar, jugar i potser
mossegar. Preu: 5 €. Venda d’entrades
a entrades.tarragona.cat.
21 h, Teatre Metropol, Rambla Nova,
46. Nit de dansa Jaume Guasch.
L’Esbart Maragall presenta NUeS,
un espectacle que sorgeix de la necessitat d’expressar-se com a esbart
de l’Esbart Maragall, com a grup que
creu en la dansa tradicional com un
llenguatge i que, al seu torn, li és útil
per fer-se preguntes. NUeS són vuit
peces que reflexionen lliurement l’una
de l’altra. Vuit treballs d’arrel amb nous
llenguatges coreogràfics i musicals.
Direcció: Enric Martínez. Preu: gratuït.
Aforament limitat. Reserva d’entrades
a entrades.tarragona.cat.

21.30 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart. La Banda Unió Musical de Tarragona presenta Amparito Rock, els
grans èxits del rock internacional i
català: The Beatles, Coldplay, Guns N’
Roses, Els Pets… Un nou espectacle
ple de llum i energia on no podrem
deixar de seguir el ritme de la banda
i del cantant George Five. T’apuntes a
la nit de rock simfònic més tarragonina? Amparito Rock és una producció
en suport a la Fundació La Muntanyeta
i la Fundació Estela. Preu: 3 € (socis
BUMT) / 6 € (entrada general). Aforament limitat. Venda d’entrades a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Banda Unió Musical de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de la Xarxa Sanitària i Social
Santa Tecla

Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

Banda Unió Musical
Nit de dansa. Esbart Maragall

21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Sopars a la fresca amb food
trucks. Espai amb aforament limitat.
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Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

21.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta presenta Maio (cantautora /
Sant Andreu). Maio és una cantautora
que emprèn el seu projecte en solitari
amb l’objectiu de fer música propera,
tendra, política, bollera, contundent i,
per què no, sexy. Vuit anys de trajectò-

Maio

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

22 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Llegendes de Tarragona. Quan caigui el sol, a la fresca del
vespre, farem un recorregut per la Part
Alta. Passejarem pels seus carrers,
plens d’històries, curiositats i llegendes, que us explicarem. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació
i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.

Conteclada. Agustí Ferré

23 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert amb Las Bajas Pasiones
(música urbana i electrònica / Barcelona). Un projecte d’electrònica i música
urbana LGTBIQ format per tres integrants que encaixen a la perfecció. El
rap cru i directe del Trusty, les melodies
pop i les tornades de l’Edu Libra i els
sintetitzadors del Toni Taboo s’entrecreuen amb les guitarres i uns beats d’un
altre món i d’altres temps que vindran.
Las Bajas Pasiones han arribat per seguir sumant hits. Per fer-te reflexionar,
alliberar-te i gaudir. Preu: 2 € (despeses
de gestió). Espai amb aforament limitat,
només accessible amb reserva prèvia a
www.laterrasseta.com.
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ria amb el grup Akelarre l’han motivat
a construir una proposta diferent. Maio
ens presenta el que serà el seu primer
disc, amb els coneguts singles d’avançament “Precari-eté” i “Progresso
adequadament”, cants a la tendresa,
la vulnerabilitat, les cures i a una altra
manera de viure i sentir-nos. Preu: 2 €
(despeses de gestió). Espai amb aforament limitat, només accessible amb
reserva prèvia a www.laterrasseta.com.

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Organitza: Itinere

22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Conteclada. Avui, contes amb l’Agustí
Ferré i la Karme González. Espectacle
gratuït amb aforament limitat. Inscripció prèvia obligatòria a entrades.tarragona.cat.

Las Bajas Pasiones
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LA SANTA TECLA PETITA

10 h, local social dels Castellers de
Sant Pere i Sant Pau. Xistorrada popular. Preu: 3 € (entrepà de xistorra
i beguda).
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Organitza: Castellers de Sant Pere i Sant Pau

10 h, Tinglado 1 del Moll de Costa. Festa per a Tothom, la fórmula inclusiva
de les persones amb discapacitat a les
festes de Santa Tecla i que ja celebra
la 31a edició. Les actuacions de la Cia.
Anna Confetti (A la fresca) i Los Barlou
i l’acompanyament musical de la Txaranga Band Tocats, amb l’Agus Ferré
com a presentador de l’acte, ens convidaran a gaudir d’una matinal festiva
i alhora reivindicativa de les necessitats de les persones amb discapacitat.
Acte gratuït amb aforament limitat.

11 h, Teatre Metropol, Rambla Nova,
46. Espectacle familiar: Mireu allà
dalt. Podreu descobrir el món casteller
d’una manera lúdica i reviure la certesa
que les coses que ens meravellen ens
fan alçar la mirada: les estrelles, els
ocells, la canalla fent l’aleta… Un espectacle de Genovesa, Narratives Teatrals
produït per l’Ajuntament de Tarragona
/ Biennal de Castells, amb la col·laboració i l’assessorament de l’empresa Limonium. Preu: 3 €. Reserva d’entrades
a entrades.tarragona.cat.

Organitza: Conselleria de Capacitats Diverses
Col·laboren: AVCT Llegat 2018 i Penya Festa
x Tothom
Amb el suport de Dow

10.30 h, Itinere, des del portal del
Roser. Visita guiada: Tarragona 1813.
Durada: 2 h. Preu: 10 € / 8 € (reduït).
Places limitades. Informació i reserves
a itinere@turismedetarragona.com 977 239 657.
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Organitza: Itinere

Mireu allà dalt. Genovesa N. Teatrals

11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana. Descobriu la Tarragona que va enlluernar
l’emperador Adrià al segle II amb una
visita guiada a peu pels principals monuments que formen part del Patrimoni

19 DE SETEMBRE

Organitza: Itinere

11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona medieval
per a la canalla. Conegueu com vivia
la gent a la Tarragona que va veure
l’entrada del braç. Una activitat dissenyada especialment per als més petits
amb què descobriran com vivien els
nens romans de fa dos mil anys. Recorregut per la maqueta i el castell
del Rei amb material didàctic molt
divertit. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8
€ (reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.

eventbrite.es/e/entradas-visita-guiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santa-tecla-2021-163167980823.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

12 h, pl. de la Pagesia. Balls parlats petits. Els balls parlats petits tarragonins
faran les seves representacions, de
manera excepcional, en aquest espai
especialment habilitat per les exigències sanitàries del moment. Per l’ordre
de sortida del Seguici, els més petits
de la casa ens oferiran la representació sencera del seu ball parlat: Ball de
Diables Infantil, Ball de Serrallonga
petit, Ball de Pastorets Petits i Ball
de Gitanes Petit. Aforament limitat.
Reserva prèvia obligatòria a entrades.
tarragona.cat.

Organitza: Itinere

11 h, coca central de la Rambla Nova,
tram entre els carrers Unió i Adrià. Durant tot el matí, exposició de vespes
clàssiques. Un recorregut per aquestes
motos que han sigut testimoni d’unes
quantes generacions de motoristes.
Organitza: Vespa Club Tarragona

11 i 12 h, Casa de la Festa, Via Augusta,
4. Visita guiada a la Casa de la Festa.
Descobriu els secrets i les anècdotes
del Seguici Popular a través d’aquest
recorregut pels seus elements. Apta
per a tota la família. Preu: gratuït.
Reserva prèvia obligatòria a www.
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Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació
i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.

Ball d’en Serrallonga Petit

12 h, Tinglado 4 del Moll de Costa.
Visita guiada teatralitzada: Tiberius,
comerciant del Mare Nostrum. El comerciant de Tàrraco Tiberius Claudius
Amiantus ens explicarà de primera mà
com era el comerç del vi en època romana i quines característiques i perills
tenia la navegació pel Mare Nostrum.
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Que Neptú i les nereides ens siguin favorables! Aquesta activitat s’organitza
conjuntament entre el Museu del Port
de Tarragona i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La visita s’inicia a les instal·lacions del Tinglado 4, a
l’exposició “Tarraco/MNAT”, per continuar el recorregut fins al Museu del
Port. Idioma: castellà. Reserves a www.
mnat.cat/activitats/ - museuport@porttarragona.cat - tel. 977 259 434.
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Organitzen: Museu del Port de Tarragona i
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
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12 h, vestíbul de l’Antiga Audiència i
torre dels Advocats, pl. del Pallol, 3.
Inauguració de l’exposició commemorativa dels quinze anys de Diada
de Santa Tecla - el Primer Diumenge.
La Diada de Santa Tecla – el Primer
Diumenge ha celebrat 15 edicions des
de la primera que es va fer el 2005. És
un bon moment per recordar les fites
viscudes, les colles participants i l’evolució d’una actuació que s’ha convertit
imprescindible en el calendari.
12.30 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. “Quinze anys
del Primer Diumenge. Una diada
d’èxits”. Taula rodona per analitzar
l’èxit d’aquesta diada castellera, quinze anys després de la primera edició.
Parlarem de la seva creació, la ràpida
evolució i la consolidació com una de
les grans diades del calendari casteller. Amb la participació de Xiquets
de Tarragona, Colla Jove Xiquets de
Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de

Valls i Castellers de Vilafranca. Aforament limitat, només accessible amb
reserva prèvia. Inscripcions a les xarxes socials dels Xiquets de Tarragona.
Organitza: Colla Castellers Xiquets de
Tarragona

17 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment
del Seguici Petit. Enguany la plaça de
la Font esdevindrà el punt neuràlgic del
nostre Seguici, i els primers a participar
seran els més petits. Dalt de l’escenari
actuaran un per un tots els elements
de la Santa Tecla Petita: Ball de Diables
Infantil, Drac Petit, Bou Petit, Vibrieta,
Griu Petit, Ball d’en Serrallonga Petit,
Aligueta, Mulasseta, Cucafereta, Lleonet, Negritos Petits, Gegants Moros
Petits, Gegants Vells Petits, Nanos
Nous Petits, Ball de Bastons Petit de
Tarragona, Ball de Pastorets Petit, Ball
del Patatuf Petitet, Ball de Cercolets
Petit, Ball de Bastons Petit de l’Esbart
Santa Tecla, Ball de Gitanetes, Ball de
Cossis Petit, Ball dels Set Pecats Capitals Petit, i la Banda Petita de la Unió
Musical de Tarragona. Aforament limitat. Reserva prèvia obligatòria d’entrades a entrades.tarragona.cat.
TotTeclaTV +
Ball de Cossis Petit

17.30 h, Parc Ecohistòric del Pont del
Diable. Visita guiada al Parc Ecohistòric del Pont del Diable. Coneix tots
els secrets d’aquest espai on conflueixen el patrimoni cultural i el natural:
l’aqüeducte de les Ferreres, els jardins
romàntics dels germans Puig i Valls i el
bosc mediterrani. Durada aproximada:
90 min. Preu: 5 € per persona. Accés
amb inscripció prèvia obligatòria. Informació i reserves a visites@pontdeldiabletarragona.com.
Organitza: Limonium

17.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Las Sistars: Dai, ma
aspetta (circ/ Itàlia-Barcelona). Dues
dones, dues cadires i un xiclet. El moviment i els equilibris acrobàtics recorreran un viatge poètic i absurd nascut
del temps mort. És que, quan esperem,

18 h, pl. de la Pagesia. Concert cafè
del primer diumenge. Quinze anys
després, el primer diumenge de festes
ha esdevingut una cita ineludible en el
món casteller. Els Xiquets de Tarragona
ens conviden a gaudir de la banda sonora més castellera, amb la participació dels grups de gralles i timbals que
ens han acompanyat a plaça els darrers
anys. Hi participen: Grup de Grallers i
Timbalers de la Colla Vella dels Xiquets
de Valls, Castellers de Vilafranca, Colla
Jove Xiquets de Tarragona i Xiquets de
Tarragona. Aforament limitat.
Organitza: Xiquets de Tarragona

18 i 19 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de
la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la família. Preu:
gratuït. Reserva prèvia obligatòria a
www.eventbrite.es/e/entradas-visitaguiada-a-la-casa-de-la-festa-tgn-santa-tecla-2021-163167980823.
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Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

Las Sistars

el temps es converteix en un buit? Què
et passa quan esperes? Preu: 2 € (despeses de gestió). Espai amb aforament
limitat, només accessible amb reserva
prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

18 h, platja del Miracle, caseta de la
Creu Roja. Recollida de residus a la
punta del Miracle i a la platja Llarga.
El braç de santa Tecla és incorrupte,
no es descompon mai, igual que els
plàstics a la natura. En honor del braç,
recollim plàstics incorruptes a la platja
del Miracle! Cal inscriure-s’hi a alcampresiduzero@gmail.com.
Organitza: Al Camp Residu Zero
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18 h, Centre Cívic de Torreforta, Biblioteca Pepita Ferré, pl. del Tarragonès,
s/n. Recital de flamenc amb Juan Manuel Mora i Manuel Gerena. El flamenc,
en totes les seves expressions, forma
part del ventall patrimonial de la Unesco des de l’any 2010, amb un arrelament
important més enllà del seu espai històric, centrat principalment a Andalusia,
Extremadura i Múrcia. En el marc de
les festes de Santa Tecla, avui podrem
gaudir de dues maneres de viure el flamenc: d’una banda, la proposta més
jove de Juan Manuel Mora, un cantaor
jove però de dilatada trajectòria, arrelat
a la nostra ciutat, i de l’altra, Manuel Gerena, un referent del flamenc més reivindicatiu en els àmbits social i polític,
sempre disposat a compartir aquesta
particular manera de viure el flamenc.
Una tarda que de ben segur recordarem
durant molt de temps. Acte limitat a
l’aforament de l’espai. Inscripció prèvia
obligatòria a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Centre Cívic i Biblioteca de
Torreforta

18.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJs Primaticals. Primatical Sound
és un col·lectiu de Reus que es dedica
Manuel Gerena
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a promoure la música d’arrel jamaicana
des de fa gairebé una dècada. Col·leccionistes de vinils i dubplates, les seves
sessions són un repàs de la història de la
música jamaicana, incloent-hi diferents
estils (com l’ska, el rocksteady, el roots
o el dancehall, entre d’altres) i diferents
èpoques (des dels anys 60 fins als èxits
més recents i actuals). També formen
part de l’organització del Festival Reggus
i de les Di Farm Dancehall Area. Preu: 2
€ (despeses de gestió). Espai amb aforament limitat, només accessible amb
reserva prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

18.30 h, Itinere, des del portal del Roser. Visita guiada: Santa Tecla a Tarragona. Descobriu la història de la santa
que és la patrona de la nostra ciutat
des de l’edat mitjana, enguany que,
pels carrers de la Part Alta, evocarem
l’entrada de la relíquia del seu braç a
Tarragona per primer cop ara fa 700
anys. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 €
(reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

Juan Manuel Mora

19 h, Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Jazz amb Vicens Martín
Quartet / Sci-fi. Vicens Martín és un
prestigiós guitarrista i compositor.
Lluny de qualsevol cabòria intel·lectual, Martín opta per evocar els sons
i les sensacions d’una gran ciutat.
Ho fa mitjançant una paleta rítmica i
estètica d’allò més diversa. Preu: gratuït. Espai amb aforament limitat, només accessible amb reserva prèvia a
capsademusica.com.

Organitza: La Sonora Producciones
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i
Limonium

Organitza: Associació de Músics de Tarragona

19 h, des del portal del Roser. Visita
guiada: Arqueologia oculta a la Part
Alta. Deixarem de banda el fantàstic Patrimoni de la Unesco (Muralles, Fòrum
Provincial, Circ i Amfiteatre) per descobrir les nombroses restes arqueològiques que hi ha amagades en cada racó
de la Part Alta: aqüeductes, epigrafia,
torres, monuments visigòtics… Durada:
2 h. Preu: 9 € (adults) / 8 € (jubilats) / 3 €
(7-16 anys). Places limitades (dos grups,
un en català i un en castellà). Informació i reserva prèvia obligatòria a info@
nemesisarch.com - 977 249 107.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i Difusió
Cultural
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Vicens Martín Quartet

19 h, Parc Ecohistòric del Pont del Diable. El Jardí Sonor presenta Raquel Lúa
en concert. Cantant, autora, lletrista
i compositora, el projecte musical de
Raquel Lúa neix des de la sensibilitat,
el tacte i el bon gust a l’hora d’interpretar cada nota. Una veu melismàtica
i virtuosa, juntament amb unes lletres
poètiques carregades de literatura, són
les senyes d’identitat del seu estil. Les
precises i treballades harmonies de les
seves cançons fan viatjar l’espectador
a l’arrel de cada gènere musical, una alquímia entre bossa, flamenc, fado, chacarera… Preu: gratuït. Aforament limitat.
Reserva prèvia obligatòria a entradium.
com/events/raquel-lua-a-el-jardi-sonor.

Raquel Lúa

19 h, des del portal del Roser. Visita
guiada: Un tomb per les Muralles de
Tarragona. Una sorprenent passejada
de més d’un quilòmetre per descobrir
més de dos mil anys d’història a través
de les Muralles. Durada: 2 h. Preu: 9 €
(adults) / 8 € (jubilats) / 3 € (7-16 anys).
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Places limitades (dos grups, un en català i un en castellà). Informació i reserves
a info@nemesisarch.com - 977 249 107.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i Difusió
Cultural

19.30 h, pl. de la Font. Segona tanda
de lluïment del Seguici Petit. Aforament limitat. Reserva prèvia obligatòria
d’entrades a entrades.tarragona.cat.
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TotTeclaTV

Ball del Patatuf Petitet

20 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Primer Cabaret Circ La Terrasseta.
La màgia d’un cabaret de circ és que
tot és possible, només has de comptar amb artistes apassionats pel risc i
l’humor! Els ingredients són fàcils: dos
clowns que volen ser músics amb el
seu des-concert, ho barreges amb les
acrobàcies d’una parella poc convencional, un toc de clàssic de la figura de
l’home instrument i amenitzat pel joc
de malabars. T’hi atreveixes? Preu: 2 €
(despeses de gestió). Espai amb aforament limitat, només accessible amb
reserva prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

48

ACTE ESPECIAL SANTA TECLA 700 ANYS

21.30 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart. Estrena del documental 700
anys i un dia. El valor de reivindicar
700 anys de trajectòria ja és important per si mateix, però si parlem
d’afegir a aquesta realitat un marcat
caràcter actual, viscut i participat,
ens trobem davant d’un fet ciutadà
que transcendeix el pas del temps.
El David Aymerich, la Mireia Pallejà i
el Xavier Barón, han aconseguit submergir-se, a través de les persones
que viuen amb més intensitat les
festes de Santa Tecla contemporànies, els nens i les nenes, les dones i
els homes que integren el nostre Seguici Popular, i n’han fet aquest magnífic documental. La festa continua!
Preu: gratuït. Aforament limitat. Reserva prèvia obligatòria a entrades.
tarragona.cat.
Amb la col·laboració de TAC 12

21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJ i sopars a la fresca amb food
trucks. Espai amb aforament limitat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

22.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cinema a la fresca
i sopar amb fira food trucks: El Gran
Hotel Budapest (2014), de Wes Anderson. Preu: 2 € (despeses de gestió).
Espai amb aforament limitat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

DILLUNS
20 DE SETEMBRE

9.30 h, Escola El Serrallo. Santa Tecla
a les escoles. El Lleó a les escoles.
9.30 h, Escola Bonavista. Santa Tecla
a les escoles. Els Xiquets de Tarragona a les escoles.
9.30 h, CPEE Sant Rafael. Santa Tecla
a les escoles. La Víbria a les escoles.
9.30 h, Escola Vedruna Sagrat Cor.
Santa Tecla a les escoles. L’Aligueta a
les escoles.
9.30 h, CEEPSIR Escola Solc. Santa
Tecla a les escoles. Els Nanos Nous a
les escoles.
9.30 h, Escola Torreforta. Santa Tecla a
les escoles. La Cucafera a les escoles.
9.30 h, La Salle Torreforta. Santa Tecla a les escoles. El Ball de Diables a
les escoles.
9.30 h, Escola l’Arrabassada. Santa
Tecla a les escoles. Els Castellers de
Sant Pere i Sant Pau a les escoles.
15.15 h, Col·legi Sant Pau Apòstol.
Santa Tecla a les escoles. Els Set Pecats Capitals a les escoles.
17 h, pl. de la Pagesia. Representacions dels balls parlats. Els balls parlats
tarragonins faran les seves representacions, de manera excepcional, en

aquest espai especialment habilitat
per les exigències sanitàries del moment. Els balls de Diables, d’en Serrallonga, de Pastorets, de Gitanes i
de Dames i Vells faran, com és tradicional, un repàs de l’actualitat local,
nacional i mundial amb la crítica, la
burla, la reflexió agra i el llenguatge
gruixut com a eines per deixar les coses clares (o no). Espai amb aforament
limitat. Reserva prèvia obligatòria d’invitacions a entrades.tarragona.cat.
TotTeclaTV +
17.30 h, rambla de Bonavista. Santa Tecla a tot color! Coneixes bé el
Seguici? Tallers infantils de pintura,
titelles i narració de contes infantils.
Activitat organitzada seguint els protocols sanitaris.
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EL RETAULE

Organitzen: Òmnium Cultural i Fòrum Espai
Cultural

17.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Miss Margherita
(circ / Itàlia). Miss Margherita és italiana. Parla totes les llengües del món
amb accent italià. Miss Margherita
és una apassionada de les pizzes, les
seves pizzes, la farina, la massa, el llevat, els millors formatges, l’alfàbrega…
Un espectacle còmic de circ, clown i
acrobàcies per morir-se de riure i tam-
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bé de gana! Preu: 2 € (despeses de
gestió). Espai amb aforament limitat,
només accessible amb reserva prèvia
a www.laterrasseta.com.
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Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta
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18.30 h, Itinere, des del portal del Roser. Visita guiada: Santa Tecla a Tarragona. Descobriu la història de la santa
que és la patrona de la nostra ciutat
des de l’edat mitjana, enguany que,
pels carrers de la Part Alta, evocarem
l’entrada de la relíquia del seu braç a
Tarragona per primer cop ara fa 700
anys. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 €
(reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

19 h, des del portal del Roser. Visita
guiada: Arqueologia oculta a la Part
Alta. Deixarem de banda el fantàstic
Patrimoni de la Unesco (Muralles, Fòrum Provincial, Circ i Amfiteatre) per
descobrir les nombroses restes arqueològiques que hi ha amagades en
cada racó de la Part Alta: aqüeductes,
epigrafia, torres, monuments visigòtics… Durada: 2 h. Preu: 9 € (adults) /
8 € (jubilats) / 3 € (7-16 anys). Places
limitades (dos grups, un en català i un
en castellà). Informació i reserva prèvia obligatòria a info@nemesisarch.
com - 977 249 107.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i Difusió
Cultural

19 h, c. Enrajolat. Visita guiada: La
Tarragona medieval, urbanisme d’una
ciutat eclesiàstica. El poder dels arquebisbes, la presència dels reis, el
paper de la municipalitat, l’auge de les
oligarquies urbanes o les penúries del
poble. En un món de catedrals i esglésies, endinseu-vos en l’urbanisme d’una
ciutat medieval i reviviu els aspectes
més quotidians dels seus habitants.
Preu: 8 € (adults) / 4 € (10-16 anys) /
gratuït (menors de 10 anys). Informació
i reserva prèvia obligatòria a jvila@iber.
cat - 659 111 081. Places limitades.
Organitza: Iber. Arqueologia, Patrimoni i
Turisme

19.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert amb Ferran Palau
(pop / Collbató). Ferran Palau escriu i
descriu la seva història com un paisatge que gira a ritme tranquil, assossegat
però implacable. Implacable i imparable sembla la seva carrera en solitari
que, des del 2012, apila premis i cançons que ja són banda sonora d’una

Ferran Palau

generació i d’un temps en què música
com la seva ens salva. Presenta a Tarragona el seu cinquè disc, Parc, amb
un imaginari que rendeix homenatge
al cinema slasher dels 80. Cançons
sinceres on trobarem un amor que fa
una mica més de mal, acompanyades
de sintetitzadors i el seu característic
minimalisme. Preu: 2 € (despeses de
gestió). Espai amb aforament limitat,
només accessible amb reserva prèvia a
www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

20 h, pl. de la Pagesia. Representacions dels balls parlats. Els balls parlats
tarragonins faran les seves representacions, de manera excepcional, en
aquest espai especialment habilitat
per les exigències sanitàries del moment. Els balls de Diables, d’en Serrallonga, de Pastorets, de Gitanes i
de Dames i Vells faran, com és tradicional, un repàs de l’actualitat local,
nacional i mundial amb la crítica, la
burla, la reflexió agra i el llenguatge
gruixut com a eines per deixar les coses clares (o no). Espai amb aforament
limitat. Reserva prèvia obligatòria d’invitacions a entrades.tarragona.cat.

21.30 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart. Zoo i Cultrum en concert. Els
Zoo tenien pendent aquesta visita a
Tarragona des de fa molt de temps i,
tot i ser un any particular, enguany tocava tant sí com no. De ben segur que
en el marc incomparable del Camp de
Mart ens oferiran un concert d’aquells
que recordarem sempre. El seu darrer
treball discogràfic, Llepolies, ha aconseguit posicionar aquesta banda en un
dels llocs de privilegi musical als Països Catalans. Sobre una base de rap,
hip-hop, rock, ska i ritmes electrònics
s’han consolidat entre els més grans.
Els acompanyaran la banda tarragonina de fusió Cultrum. El seu tercer
disc, Avui, destil·la l’essència del carpe diem i renova les característiques
músiques festives amb pinzellades
electròniques que els situen al nivell
dels nous grups punters de l’escena
mestissa. Preu: 12 €. Venda d’entrades
a entrades.tarragona.cat.
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TotTeclaTV
21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJ i sopars a la fresca amb food
trucks. Espai amb aforament limitat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Zoo
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22.30 h, Catedral. El Retaule de Santa
Tecla. Després de l’obligat parèntesi
de l’any passat i en plena celebració
dels seus trenta anys, el Retaule torna
amb forces renovades. En el marc del
50è aniversari de l’Esbart Santa Tecla i
els 700 anys de l’arribada del Braç de
Santa Tecla a la ciutat, la representació
de la vida, la conversió i el martiri de
la santa d’Iconi agafa més protagonisme que mai. Un nou concepte i encaix
escènic al magnífic escenari de la catedral de Santa Tecla, sota la direcció
de Lluís Calduch i embolcallat per la
Cobla La Principal de la Bisbal —dirigida pel mestre Francesc Cassú—, faran
d’aquest Retaule 2021 un moment especial per a les tarragonines i els tarragonins. Aforament limitat a la capacitat
de la Catedral. Imprescindible reserva
prèvia a entrades.tarragona.cat.

El Retaule de Santa Tecla

Organitza: Esbart Santa Tecla

22.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cinema a la fresca i
sopar amb fira food trucks: Little Miss
Sunshine (2006), de Valerie Faris i Jonathan Dayton. Preu: 2 € (despeses de
gestió). Espai amb aforament limitat.

Col·laboració i suport: Ajuntament de
Tarragona i Capítol de la Catedral de Tarragona

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Cultrum

DIMARTS
21 DE SETEMBRE
11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana. Descobriu la Tarragona que va enlluernar
l’emperador Adrià al segle II amb una
visita guiada a peu pels principals monuments que formen part del Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació
i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

17 h, jardí del Teatre Metropol, c. Armanyà, 11. Acte de lliurament del 44è Premi
El Balcó, convocat per Òmnium Cultural
del Tarragonès. Aquest guardó honorífic és un projecte històric de l’entitat i
es concedeix des de l’any 1978 sota els
valors generals de llengua, cultura i país
i amb el reconeixement de la projecció
del país i el territori. Degut a la situació
sanitària, aquest acte, que es du a terme
tradicionalment al Saló de Plens del Palau Municipal, es farà, igual que el 2020,
en aquest espai emblemàtic de la ciutat.
La llengua dels signes acostarà l’esdeveniment a la comunitat sorda. I també
es repartiran llacets verds en solidaritat
amb el Dia Mundial de l’Alzheimer. Accés
amb invitació. Aforament limitat.
Organitza: Òmnium Cultural del Tarragonès

17 h, pl. de la Pagesia. Representacions dels balls parlats. Els balls
parlats tarragonins faran les seves
representacions, de manera excepcional, en aquest espai especialment
habilitat per les exigències sanitàries del moment. Els balls de Diables,
d’en Serrallonga, de Pastorets, de
Gitanes i de Dames i Vells faran, com
és tradicional, un repàs de l’actualitat
local, nacional i mundial amb la crítica, la burla, la reflexió agra i el llenguatge gruixut com a eines per deixar les coses clares (o no). Espai amb
aforament limitat. Reserva prèvia
obligatòria d’invitacions a entrades.
tarragona.cat.
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EL PREGÓ

17.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Ricky, el professor
de Tenis (circ / Barcelona). A pilotes
no el guanya ningú. Ni a guapo, ni a
simpàtic… O això és el que ell creu. I
el que ens vol fer creure amb un joc,
potser estrambòtic però efectiu, que
combina acrobàcies, piruetes i humor,
molt d’humor. Preu: 2 € (despeses de
gestió). Espai amb aforament limitat,
només accessible amb reserva prèvia
a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta
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reflexionar sobre la pau o la solidaritat,
estimulant la seva imaginació i creativitat. Preu: gratuït. Aforament limitat.
Reserva prèvia a www.tarraconins.cat.
Organitza: Club dels Tarraconins
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona i
l’Institut Municipal d’Educació

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ricky, el professor de Tenis

18.30 h, Itinere, des del portal del Roser. Visita guiada: Santa Tecla a Tarragona. Descobriu la història de la santa
que és la patrona de la nostra ciutat
des de l’edat mitjana, enguany que,
pels carrers de la Part Alta, evocarem
l’entrada de la relíquia del seu braç a
Tarragona per primer cop ara fa 700
anys. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 €
(reduït) / 4,50 € (6-12 anys). Places
limitades. Informació i reserva prèvia
obligatòria a itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere
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19 h, pl. de la Constitució de Bonavista.
Contacontes: Los niños que no quieren la guerra, d’Éric Battut. En el marc
del programa ConteClub s’inclouen
també tallers i activitats relacionats
amb la temàtica del conte. Els infants
tindran l’oportunitat d’aprofundir en
la situació de les persones migrants,
treballar les emocions i els vincles
afectius entorn de la família i l’amistat i

19 h, centre esportiu Royal Tàrraco,
c. Sant Auguri, 5. Master show class.
Celebra la salut amb aquesta proposta
innovadora que es farà a l’aire lliure.
Per primer cop, tres disciplines compartiran espai i temps en una masterclass simultània: tria spinning, zumba
o aiguagim. Places limitades segons
aforament permès vigent. Activitat
gratuïta amb inscripció prèvia: personades abonades del centre, a través
de l’app; persones no abonades, a la
recepció del centre, per telèfon (977
251 371) o per correu/e (admin@royaltarraco.es).
Organitza: centre esportiu Royal Tàrraco

19 h, des del portal del Roser. Visita
guiada: Un tomb per les Muralles de
Tarragona. Una sorprenent passejada
de més d’un quilòmetre per descobrir
més de dos mil anys d’història a través de les Muralles. Durada: 2 h. Preu:
9 € (adults) / 8 € (jubilats) / 3 € (7-16
anys). Places limitades (dos grups, un
en català i un en castellà). Informació
i reserves a info@nemesisarch.com 977 249 107.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i Difusió
Cultural

19 h, pl. de la Font. El Pregó de Santa Tecla. Obertura solemne del balcó
principal de l’Ajuntament, sortida dels
Macers de la Ciutat i, com mana el
costum, primer Toc de Pregó a càrrec
de les dues trompetes del Consell Municipal. Tot seguit, l’alcalde de la ciutat, Pau Ricomà Vallhonrat, glossarà
des del balcó principal el pregoner de
la Festa Major 2021, el cantant Àngel
Òdena. A continuació, segon Toc de
Pregó de les trompetes del Consell
Municipal, que donarà pas al Pregó.

En acabar, tercer i últim Toc de Pregó, que anuncia l’aparició de la Senyera de la ciutat, mentre esclaten les
vint-i-una salves dels morterets. Alhora, des del campanar de la Catedral,
els Tocs de Pregó s’afegeixen a un dels
moments sonors més esperats. Finalment, la Tronada del Pregó a càrrec
de la Pirotècnia Igual, de Canyelles
(Garraf), trons que des de la plaça més
tarragonina s’escamparan per tots els
racons de la ciutat. En acabar, primer
Amparito Roca de les festes a càrrec

El pregoner: Àngel Òdena (Tarragona, 1968).
La seva gran versatilitat com a intèrpret l’ha
portat a interessar-se per un gran ventall estètic, incloent-hi un considerable repertori
d’oratoris i música simfònica vocal, encara
que, sens dubte, en el terreny en què s’ha
prodigat més és l’operístic. En aquest camp,
va debutar el 1994 amb La Bohème al Teatre
Petruzzelli de Bari (Itàlia), l’inici d’una carrera
que inclou més de cinquanta títols. Les facultats vocals i interpretatives d’Àngel Òdena l’atansen especialment a les òperes de Giacomo Puccini: Turandot,
Madama Butterfly, La Bohème, Le Villi, Il Tabarro i Tosca. Òdena ha actuat en ciutats com París, Milà, Lisboa, Amsterdam, Hamburg o Nova
York, entre d’altres, i el 2012 va ser guardonat com a millor cantant de
sarsuela i òpera espanyola en els Premios Líricos Teatro Campoamor
per la seva interpretació a El gato montés. Tota aquesta brillant carrera
com a cantant no l’ha apartat de la militància pública en defensa de la
seva ciutat, molt especialment de tot allò relacionat amb la cultura i els
seus valor ciutadans com a eina transformadora de les col·lectivitats.
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ACTE ESPECIAL SANTA TECLA 700 ANYS
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de Tradiband, Banda d’Instruments
Tradicionals de Tarragona. El pasdoble Amparito Roca és la banda sonora
de Santa Tecla. Els tarragonins i les
tarragonines el portem al cor, perquè
és la música que fa ballar el nostre Seguici, però no és l’única. L’accés a la
plaça de la Font i el seu entorn estarà
restringit a un aforament limitat per
complir estrictament el protocol sanitari. Per assistir-hi caldrà inscriure’s
prèviament a entrades.tarragona.cat.
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TotTeclaTV +

+

19.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Concert amb Celistia (pop
psicodèlic / Tarragona). Celistia és
una d’aquelles coses que succeeixen
sense saber gaire bé per què i que,
quan succeeixen, cobren sentit. D’una
banda, Pau Angulo, de la mítica banda tarragonina Transistor Arkestra. Per
l’altra, David Cobo, dels Harrison Ford
Fiesta. I com a nexe comú per haver
format part de les dues formacions,
Pablo Vidal, component també de
LeCirke. Diguem-ne casualitat o una
conversa oportuna: alguna cosa va
fer que durant les setmanes de confinament decidissin comprovar com
sonaven junts. Quan van poder sortir
de casa es van reunir. I va sorgir la
màgia. Poc després el cercle es tanca
amb la incorporació de José Manuel
Ruiz (Slowflames) i Iván Rita (Hexed
Crows), i des de llavors tot va rodat.

Preu: 2 € (despeses de gestió). Espai
amb aforament limitat, només accessible amb reserva prèvia a www.laterrasseta.com.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

20 h, pl. de la Pagesia. Representacions dels balls parlats. Els balls
parlats tarragonins faran les seves
representacions, de manera excepcional, en aquest espai especialment
habilitat per les exigències sanitàries del moment. Els balls de Diables,
d’en Serrallonga, de Pastorets, de
Gitanes i de Dames i Vells faran, com
és tradicional, un repàs de l’actualitat
local, nacional i mundial amb la crítica, la burla, la reflexió agra i el llenguatge gruixut com a eines per deixar les coses clares (o no). Espai amb
aforament limitat. Reserva prèvia
obligatòria d’invitacions a entrades.
tarragona.cat.
20 h, Aula Magna de la Universitat
Rovira i Virgili, av. Catalunya, 35. Xerrada: “Imitatio Thecla a les vides de
santes de l’antiguitat tardana”, a càrrec d’Ángel Narro, professor de Grec
Antic a la Universitat de València, autor del llibre Vida y milagros de santa
Tecla i especialista en la matèria.
Organitza: Associació de Professionals i
Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes
(APELLC)
Col·labora: Universitat Rovira i Virgili

21 DE SETEMBRE

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

21.30 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart. Roba Estesa i Balkan Paradise
Orchestra en concert. Les Roba Estesa
han batejat la seva música com a “folk
calentó” i aposten per la fusió de folk,
rumba catalana, cúmbia i cançons
populars i d’autor. Consideren que la
música tradicional i popular se situa
en un canvi i una transformació constants, i per això reinterpreten cançons
i en modifiquen els ritmes i melodies.
Avui, a Tarragona, ompliran aquesta
nit emblemàtica de Santa Tecla del 21
de setembre de música i reivindicació.
Les acompanyaran les Balkan Paradise
Orchestra, una banda que neix a principis del 2015 als carrers de Barcelona
i que ha anat demostrant, actuació

rere actuació, que és un grup únic i
trencador. Una formació composta
per onze instrumentistes de vent i percussió que dona un aire fresc i alegre
al panorama de les fanfàrries del nostre país. Preu: 5 €. Venda d’entrades a
entrades.tarragona.cat.
22.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cinema a la fresca i
sopar amb fira food trucks: La Haine
(1995), de Mathieu Kassovitz. Preu: 2 €
(despeses de gestió). Espai amb aforament limitat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i La
Terrasseta

Balkan Paradise Orchestra
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21 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. DJ i sopars a la fresca amb food
trucks. Espai amb aforament limitat.

Roba Estesa
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LA VIGÍLIA
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11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana. Descobriu la Tarragona que va enlluernar
l’emperador Adrià al segle II amb una
visita guiada a peu pels principals monuments que formen part del Patrimoni
Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h.
Preu: 9,50 € / 8 € (reduït) / 4,50 € (612 anys). Places limitades. Informació
i reserva prèvia obligatòria a itinere@
turismedetarragona.com - 977 239 657.
Organitza: Itinere

12 h, campanar de la Catedral. Els
Tocs de Vigília de Festa. El protagonisme de les campanes es fa sentir el
dia de la vigília. Santa Tecla és a tocar!
12 h, pl. de la Font. L’Entrada de Músics. Enguany els nostres músics tradicionals recuperaran de manera simbòlica el carrer. Tots aquells grups que
a la tarda i l’endemà acompanyaran els
elements del Seguici ens aniran oferint
una peça dalt de l’escenari: Tradiband,
Ministrers El Tecler, La Virolla, Esperidió, Sonagralla, Alfàbrega, Pelacanyes, Sacaires de Tarragona, Mitja
Cobla Mitja Lluna, Tresmall, Bordons,
Quatre Garrofers, Tocaferro, Bufalodre, Faktoria Folk i So Nat. En acabar
concert a càrrec de la Tradiband.

L’accés a la plaça de la Font i el seu
entorn estarà restringit a un aforament limitat per complir estrictament
el protocol sanitari. Per assistir-hi caldrà inscriure’s prèviament a entrades.
tarragona.cat.
17.30 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment del Seguici Popular de Santa
Tecla. Després de no veure el Seguici
complet l’any passat i de trobar-lo tant
a faltar, ara és el moment de tornar-lo
a gaudir en tota la seva essència. Un
per un i per l’ordre que estem acostumats aniran pujant a l’escenari i ens
mostraran els seus millors balls i representacions. Ells també tenen moltes
ganes de veure-us, i és per això que,
si teniu entrada, no la menystingueu!
Per primer cop en aquesta Santa Tecla podrem veure el Ball de Diables, el
Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, el Ball
d’en Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa,
la Cucafera, el Lleó, el Magí de les
Timbales, els gegantons Negritos, els
Gegants Moros, els Gegants Vells, els
Nanos Vells, els Nanos Nous, el Ball
de Bastons, el Ball de Pastorets, el
Ball de Turcs i Cavallets, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, els Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, el Ball de

Gitanes, el Ball de Valencians i el Ball
de Cossis, i les representacions al·legòriques dels Set Pecats Capitals i de
la Moixiganga, tot en un ambient festiu i distès. Serà durant aquesta tanda
de lluïment que el Lleó de Tarragona
ens oferirà per primera vegada el seu
ball protocol·lari amb una coreografia
de Jaume Guasch Llorach. Durant l’entrada del públic la Banda Unió Musical
anirà amenitzant amb el seu millor
repertori. Aforament limitat. Reserva
prèvia obligatòria d’invitacions a entrades.tarragona.cat.
TotTeclaTV
18.30 h, Catedral. Visita guiada: El
Retaule de Santa Tecla, l’escultura a
escena. Dins del cinquantè aniversari de l’Esbart, també se celebren els
trenta anys de la creació del Retaule
de Santa Tecla. És per això que l’Esbart, juntament amb Argos Tarragona,
proposen una visita explicativa per
conèixer millor el retaule de la Catedral i l’espectacle que té lloc cada 20
de setembre. Preu: 10 €. Reserves a
reservas@argostarragona.
Organitzen: Esbart Santa Tecla i Argos
Tarragona

20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. La Cia. Sala Trono presenta Ocaña,
reina de las Ramblas, d’Òpera de Butxaca & Nova Creació. Ocaña va ser un
artista autènticament inclassificable,
que va irrompre com a performer dècades abans que ningú de nosaltres

sabés què volia dir fer una performance. A través de les seves intervencions
artístiques, el pintor naïf va esdevenir
un activista pioner dels drets LGTBI
molt abans que entenguéssim el significat d’aquestes sigles. Ocaña, el precursor de tota una manera de viure i
d’entendre el món, torna a Barcelona
per explicar de nou la seva història. De
la mà de l’actor i cantant Joan Vázquez
(el premiat protagonista de Paquito
forever) i de la guitarra del director
musical, Marc Sambola, retem homenatge a Ocaña en un recital teatralitzat a ritme de copla. Durada: 65 min.
Preu: 16 € / 12 € (Amics de la Trono) / 5
€ (menors de 30 anys). Venda d’entrades a www.salatrono.com. Espectacle
en castellà. En acabar podreu fer un
refrigeri a la fresca.
Organitza: Sala Trono

20.30 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment del Seguici de Santa Tecla.
Aforament limitat. Reserva prèvia
obligatòria d’invitacions a entrades.
tarragona.cat.
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TotTeclaTV
Moixiganga
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Fetitxe 13

20.45 h, pl. de la Pagesia. Representació completa de la Moixiganga,
amb So Nat - Grallers de Tarragona.
Representació de manera continuada
de totes les figures plàstiques o misteris amb la llum de les atxes i en un
espai únic. Aforament limitat. Reserva
prèvia obligatòria d’invitacions a entrades.tarragona.cat.
21.45 h, Teatre Auditori del Camp
de Mart. Barraques 2021. És evident
que la realitat sanitària ens ha obligat a replantejar moltes activitats. El
Col·lectiu Barraques de Tarragona
ha hagut de transformar i adaptar la
seva proposta, sempre pensada per
a l’espai que els distingeix, el passeig
de les Palmeres, a l’espai referent dels
espectacles a la ciutat des de fa més
de cinquanta anys: el Teatre Auditori
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Tremenda Jauria

del Camp de Mart. Enguany ens suggereixen començar la nit amb el projecte musical dels Fetitxe 13, una proposta nascuda l’any 2009 de la mà de
Zime, àlies de Joël Prieto Prats, ànima
inquieta, MC i activista en pro del hiphop i de la difusió de la contracultura,
comunicador i escriptor en constant
aprenentatge. Tot seguit, de la mà
dels Tremenda Jauría, un col·lectiu
madrileny de caràcter DIY de música
urbana que compta amb el reggaeton, la cúmbia i altres sonoritats com
a crit de guerra, la nit més teclera de
totes donarà pas al dia central del ritual festiu més tarragoní: el dia de Santa
Tecla. Preu: 1 €. Aforament limitat. Inscripció prèvia obligatòria a entrades.
tarragona.cat.
Organitza: Col·lectiu Barraques de Tarragona

DIJOUS 23
DE SETEMBRE

DIADA DE SANTA TECLA

7 h, Toc de matinades pels diferents
carrers de la ciutat: Sonagralla, La
Virolla, L’Alfàbrega, L’Esperidió, Tocaferro, Els Quatre Garrofers, So Nat,
Pelacanyes, Els Bordons, Xiquets de
Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Grallers
de la Mulassa.
8 h, Catedral. Missa Primera.
8.30 h, des del campanar de la Catedral. Tocs de prima, prima solemne i
pontifical.
10 h, Catedral. L’Ofici de Santa Tecla,
que s’inicia amb el trasllat processio-

nal de la relíquia des de la seva capella fins a l’altar major. Missa pontifical
presidida per l’arquebisbe, Dr. Joan
Planellas, i amb assistència del Capítol
de la Catedral, les parròquies, altres
comunitats cristianes i l’Ajuntament.
Al final de l’Ofici, cant popular dels
Goigs de la santa a càrrec del Cor i
Orquestra dels Amics de la Catedral.
10 h, Museu i Necròpolis Paleocristians, av. Ramón y Cajal, 84. Jornada de
portes obertes.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona
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23 DE SETEMBRE
Font per acompanyar al Seguici Popular el dia de la seva patrona.
TotTeclaTV +
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Ofici de Santa Tecla

10 h, Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona, Tinglado 4 del Moll de Costa. Jornada de portes obertes.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona

10.30 h, pl. de la Pagesia. Representació del Ball de Dames i Vells. Amb
la necessitat d’adaptació a les exigències sanitàries i amb la voluntat de no
faltar a la cita anual amb la ciutat, el
Ball de Dames i Vells, en el marc del
40è aniversari de la seva recuperació,
ens ofereix la seva particular visió de
la ciutat i el món amb la crítica corrosiva, enginyosa, lúcida i punyent que
els distingeix. Toca, Peron! Aforament
limitat. Reserva prèvia obligatòria a
entrades.tarragona.cat.
11 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment
del Seguici de Santa Tecla. Aforament
limitat. Reserva prèvia obligatòria a
entrades.tarragona.cat.
En acabar, després de l’absència de
l’any passat, les quatre colles castelleres de la ciutat tornen a la Plaça de la
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+

11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana.
Descobriu la Tarragona que va enlluernar l’emperador Adrià al segle II amb
una visita guiada a peu pels principals
monuments que formen part del Patrimoni Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 € (reduït)
/ 4,50 € (6-12 anys). Places limitades.
Informació i reserva prèvia obligatòria
a itinere@turismedetarragona.com 977 239 657.
Organitza: Itinere

11.30 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart. Barraques 2021. Segueixen les
Barraques, avui en format diürn, en
aquesta ocasió amb un contacontes.
Espectacle gratuït. Aforament limitat.
Inscripció obligatòria a entrades.tarragona.cat.
Organitza: Col·lectiu Barraques de Tarragona

11.45 h, pl. de la Pagesia. Representació del Ball de Dames i Vells. Aforament limitat. Reserva prèvia obligatòria a entrades.tarragona.cat.
12 h, ofrena floral a les diferents capelles votives de la Parta Alta, per tal
valorar/visualitzar aquests elements
patrimonials en el marc del projecte
Viles Florides.

23 DE SETEMBRE

Organitza: Col·lectiu Barraques de Tarragona

13 h, pl. de la Pagesia. Representació
del Ball de Dames i Vells. Aforament
limitat. Reserva prèvia obligatòria a
entrades.tarragona.cat.
16.30 h, Catedral. La Catedral obrirà
les portes perquè els tarragonins i les
tarragonines puguin visitar i honorar
la patrona de la ciutat.
17 h, pl. de la Pagesia. Representació
del Ball de Dames i Vells. Aforament
limitat. Reserva prèvia obligatòria a
entrades.tarragona.cat.
17.30 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment del Seguici de Santa Tecla. Aforament limitat. Reserva prèvia obligatòria
d’invitacions a entrades.tarragona.cat.
TotTeclaTV
18.15 h, pl. de la Pagesia. Representació del Ball de Dames i Vells.
Aforament limitat. Reserva prèvia
obligatòria d’invitacions a entrades.
tarragona.cat.

Barraques

19 h, parc Saavedra. Ballada de sardanes de Santa Tecla. El 2020 la tradicional ballada de sardanes de Santa
Tecla es va reinventar en un magnífic
concert al Teatre Tarragona de la mà
de les cobles Maricel i Reus Jove, sota
el títol de Canya i metall. Enguany la
situació sanitària ens permet retrobar
aquesta tradicional ballada amb la Cobla Reus Jove en aquest espai adaptat
a les noves necessitats. Aforament limitat. Cal fer reserva prèvia a tarragonadansa@gmail.com.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona
Dansa
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12.30 h, Teatre Auditori del Camp de
Mart. Barraques 2021. Segueixen les
Barraques amb la proposta abassegadora de la Xaranga Tocabemolls, uns
clàssics de les diades més festeres a la
ciutat que et faran ballar, cantar, riure
i passar-t’ho d’allò més bé! Grans èxits
com mai els havies sentit. Tot seguit i
per acabar el matí PD Peting Preu: 1 €.
Inscripció prèvia obligatòria a entrades.tarragona.cat. Aforament limitat.

Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19.30 h, pl. de la Pagesia. Darrera representació del Ball de Dames i Vells
de la Santa Tecla 2021. Aforament limitat. Reserva prèvia obligatòria a entrades.tarragona.cat.
20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. La Cia. Sala Trono presenta Ocaña,
reina de las Ramblas, d’Òpera de Butxaca & Nova Creació. Ocaña va ser un
artista autènticament inclassificable,
que va irrompre com a performer dè-
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23 DE SETEMBRE
cades abans que ningú de nosaltres
sabés què volia dir fer una performance. A través de les seves intervencions
artístiques, el pintor naïf va esdevenir
un activista pioner dels drets LGTBI
molt abans que entenguéssim el significat d’aquestes sigles. Ocaña, el precursor de tota una manera de viure i
d’entendre el món, torna a Barcelona
per explicar de nou la seva història. De
la mà de l’actor i cantant Joan Vázquez
(el premiat protagonista de Paquito
forever) i de la guitarra del director
musical, Marc Sambola, retem homenatge a Ocaña en un recital teatralitzat a ritme de copla. Durada: 65 min.
Preu: 16 € / 12 € (Amics de la Trono) / 5
€ (menors de 30 anys). Venda d’entrades a www.salatrono.com. Espectacle
en castellà. En acabar podreu fer un
refrigeri a la fresca.
Organitza: Sala Trono

20.30 h, pl. de la Font. Darrera tanda
de lluïment del Seguici de Santa Tecla. Aforament limitat. Reserva prèvia
obligatòria a entrades.tarragona.cat.
TotTeclaTV
21 h, Catedral. Repic de campanes
anunciant a la ciutat que es tanca la
relíquia del Braç de Santa Tecla.
22 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. 37,5 °C, de l’Escola de Dansa
Sagardoy/Bravo LANAVE (Tarragona).
Recordes l’estiu del 2019? Pocs mesos
després ens envairia una nova forma
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de vida. Fragilitat, ràtios, pors, solitud,
esperança i xifres fan que part de tot el
que érem quedi en la nostra memòria
com un somni. Coreografies: Arantxa
Sagardoy i Alfredo Bravo. Intèrprets:
Mireia Pinel Jansà, Noa Corral Solà, Nil
Corral Solà, Olga González Parisi, Laura
Lloses Fort, Paloma Francès Artigas, Núria Ribas Recasens, Júlia Fisas Navarro,
Mei Tian Ferrer Jové, Júlia Catà Socias,
Andrea Verònica Mikolajczyk, Carla
Avilés Vidal, María Angrill Toledo i Ruth
Torrente Borràs. Preu: 16 € / 12 € (Amics
de la Trono) / 5 € (menors de 30 anys).
Venda d’entrades a www.salatrono.com.
Espectacle en català i castellà. Abans
podreu gaudir d’un refrigeri a la fresca.
Organitza: Sala Trono

22.30 h, Teatre Auditori Camp de
Mart. Músiques de canya. Ball de gralles. L’esforç i els assajos es posen de
manifest en aquest espai tan emblemàtic. Un punt de trobada ineludible
per als amants de la bona música de
ball, servida amb gralla i timbal. Hi
participen els grallers Els Bordons,
L’Esperidió, Pelacanyes, Els Quatre
Garrofers, Sonagralla, So Nat, Tocaferro i La Virolla. Preu: gratuït. Aforament limitat. Inscripció prèvia obligatòria a entrades@tarragona.cat.
Organitzen: grups de grallers locals

DIVENDRES
24 DE SETEMBRE

8 h, Matinades pels diferents carrers
de la ciutat amb els grallers dels Xiquets de Tarragona, de la Colla Jove
Xiquets de Tarragona, dels Xiquets del
Serrallo i dels Castellers de Sant Pere
i Sant Pau.
11 h, Itinere, des del portal del Roser.
Visita guiada: Tarragona romana.
Descobriu la Tarragona que va enlluernar l’emperador Adrià al segle II amb
una visita guiada a peu pels principals
monuments que formen part del Patrimoni Mundial de la Humanitat. Durada: 2 h. Preu: 9,50 € / 8 € (reduït)
/ 4,50 € (6-12 anys). Places limitades.
Informació i reserva prèvia obligatòria
a itinere@turismedetarragona.com 977 239 657.

18.30 h, Teatre Tarragona, Rambla
Nova, 11. Todos en Azul presenta la
gala benèfica Viatgem amb l’autisme.
El Teatre Tarragona serà l’escenari de
l’estrena de l’espectacle de música i
dansa Viatgem amb l’autisme, la primera gala benèfica organitzada per
l’associació Todos en Azul de Tarragona. Els diners recaptats durant l’esdeveniment aniran destinats al projecte
de creació del primer Casal de l’Autisme de Tarragona. L’esdeveniment, que
serà conduït pel presentador i locutor
Helder Moya, proposa un viatge per
tot el món durant el qual descobrirem
la música i les danses tradicionals de
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LA MERCÈ

Organitza: Itinere

17 h, pl. Corsini. Nit Europea de la Recerca. Tallers científics per a públic familiar d’investigadores i investigadors
de la URV i dels instituts de recerca
IISPV, IPHES, ICAC i ICIQ. Activitat organitzada sota els paràmetres de prevenció sanitària de la Covid-19.
Organitza: URV
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona,
Diputació de Tarragona i Mercat Central

Viatgem amb l’autisme
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cada racó, a través de petits tastets
que es fusionaran amb la màgia i
l’acrobàcia: la nit dels maies, boleadoras, tango, dansa del ventre, flamenc,
acrobàcies, màgia, country, cancan,
cúmbia colombiana, etc. Un espectacle ple de sorpreses i preparat des
del cor per trenta artistes entregats
que participaran en l’esdeveniment de
manera totalment altruista. Viatgem
amb l’autisme és sinònim de colors
vius, cants, danses i cerimònies que
aniran desfilant amb un fil conductor
que ens transportarà d’un lloc a un altre. I mentrestant s’aniran completant
les peces d’un trencaclosques que podria ser com la vida mateixa. A l’inici
de la gala s’entregaran una sèrie de
reconeixements a persones, entitats
i empreses que han donat suport als
projectes de Todos en Azul a favor de
les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Preus: amfiteatre 15
€, platea 20 €. Venda d’entrades: entrades.tarragona.cat.
Organitza: Todos en Azul
Col·laboren: Creatics Management, DaneArt
Espectáculos i Ajuntament de Tarragona

18.30 h, Teatre romà de Tarragona, c.
de Sant Magí, 1. Visita guiada al Teatre romà. Aforament limitat. Reserva
prèvia obligatòria a https://www.mnat.
cat/activitats.
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19.30 h, Cooperativa Obrera, c. Fortuny, 23. Tast/taller de balls de la
música swing d’origen afroamericà
que van omplir les pistes als anys 20.

Vine a gaudir dels ritmes contagiosos
de lindy-hop, blues i jazzsteps. Aprendrem alguns passos del vocabulari bàsic. Som-hi, que el ball ens crida! Preu:
gratuït. Aforament limitat. Inscripció
prèvia obligatòria a info@cooperativaobrera.cat.
Organitzen: Cooperativa Obrera Tarraconense
i Swing Is In The Air

20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. La Cia. Sala Trono presenta Ocaña,
reina de las Ramblas, d’Òpera de Butxaca & Nova Creació. Ocaña va ser un
artista autènticament inclassificable,
que va irrompre com a performer dècades abans que ningú de nosaltres
sabés què volia dir fer una performance. A través de les seves intervencions
artístiques, el pintor naïf va esdevenir
un activista pioner dels drets LGTBI
molt abans que entenguéssim el significat d’aquestes sigles. Ocaña, el precursor de tota una manera de viure i
d’entendre el món, torna a Barcelona
per explicar de nou la seva història. De
la mà de l’actor i cantant Joan Vázquez
(el premiat protagonista de Paquito
forever) i de la guitarra del director
musical, Marc Sambola, retem homenatge a Ocaña en un recital teatralitzat a ritme de copla. Durada: 65 min.
Preu: 16 € / 12 € (Amics de la Trono) / 5
€ (menors de 30 anys). Venda d’entrades a www.salatrono.com. Espectacle
en castellà. En acabar podreu fer un
refrigeri a la fresca.
Organitza: Sala Trono

24 DE SETEMBRE
i Ruth Torrente Borràs. Preu: 16 € / 12
€ (Amics de la Trono) / 5 € (menors
de 30 anys). Venda d’entrades a www.
salatrono.com. Espectacle en català i
castellà. Abans podreu gaudir d’un refrigeri a la fresca.
Organitza: Sala Trono

22 h, des d’un punt indeterminat de la
ciutat, tossuda i compassada tronada
final de Festa Major i audible des de
tota la ciutat, disparada pels artistes
pirotècnics de la Pirotècnia Igual, de
Canyelles (Garraf). Un final de la Santa
Tecla 2021 que esperem que sigui el
presagi de grans moments per a les
festes majors que han de venir.

Final pirotècnic
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22 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. 37,5 °C, de l’Escola de Dansa
Sagardoy/Bravo LANAVE (Tarragona).
Recordes l’estiu del 2019? Pocs mesos
després ens envairia una nova forma
de vida. Fragilitat, ràtios, pors, solitud,
esperança i xifres fan que part de tot el
que érem quedi en la nostra memòria
com un somni. Coreografies: Arantxa
Sagardoy i Alfredo Bravo. Intèrprets:
Mireia Pinel Jansà, Noa Corral Solà, Nil
Corral Solà, Olga González Parisi, Laura Lloses Fort, Paloma Francès Artigas,
Núria Ribas Recasens, Júlia Fisas Navarro, Mei Tian Ferrer Jové, Júlia Catà
Socias, Andrea Verònica Mikolajczyk,
Carla Avilés Vidal, María Angrill Toledo
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I DESPRÉS DE SANTA TECLA…
DISSABTE 25 DE SETEMBRE
20 h, Teatre El Magatzem, c. Reding,
14. La companyia tarragonina Antagonista Teatre presenta, després de l’èxit
assolit el passat mes de juny, La última.
Preu: 10 € (entrada anticipada); 12 € (a
taquilla el mateix dia de la funció). Venda d’entrades a www.entradium.com.
Organitza: Antagonista Teatre

car de nou la seva història. De la mà de
l’actor i cantant Joan Vázquez (el premiat protagonista de Paquito forever) i de
la guitarra del director musical, Marc
Sambola, retem homenatge a Ocaña
en un recital teatralitzat a ritme de copla. Durada: 65 min. Preu: 16 € / 12 €
(Amics de la Trono) / 5 € (menors de 30
anys). Venda d’entrades a www.salatrono.com. Espectacle en castellà. En acabar podreu fer un refrigeri a la fresca.

I DESPRÉS DE SANTA TECLA…

Organitza: Sala Trono
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Antagonista Teatre

20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. La Cia. Sala Trono presenta Ocaña,
reina de las Ramblas, d’Òpera de Butxaca & Nova Creació. Ocaña va ser un
artista autènticament inclassificable,
que va irrompre com a performer dècades abans que ningú de nosaltres sabés què volia dir fer una performance.
A través de les seves intervencions artístiques, el pintor naïf va esdevenir un
activista pioner dels drets LGTBI molt
abans que entenguéssim el significat
d’aquestes sigles. Ocaña, el precursor
de tota una manera de viure i d’entendre el món, torna a Barcelona per expli-

22 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. 37,5 °C, de l’Escola de Dansa
Sagardoy/Bravo LANAVE (Tarragona).
Recordes l’estiu del 2019? Pocs mesos
després ens envairia una nova forma
de vida. Fragilitat, ràtios, pors, solitud,
esperança i xifres fan que part de tot el
que érem quedi en la nostra memòria
com un somni. Coreografies: Arantxa
Sagardoy i Alfredo Bravo. Intèrprets:
Mireia Pinel Jansà, Noa Corral Solà, Nil
Corral Solà, Olga González Parisi, Laura Lloses Fort, Paloma Francès Artigas,
Núria Ribas Recasens, Júlia Fisas Navarro, Mei Tian Ferrer Jové, Júlia Catà
Socias, Andrea Verònica Mikolajczyk,
Carla Avilés Vidal, María Angrill Toledo
i Ruth Torrente Borràs. Preu: 16 € / 12
€ (Amics de la Trono) / 5 € (menors
de 30 anys). Venda d’entrades a www.
salatrono.com. Espectacle en català i
castellà. Abans podreu gaudir d’un refrigeri a la fresca.
Organitza: Sala Trono

I DESPRÉS DE SANTA TECLA…
19 h, Teatre El Magatzem, c. Reding,
14. La companyia tarragonina Antagonista Teatre presenta, després de
l’èxit assolit el passat mes de juny,
La última. Preu: 10 € (entrada anticipada); 12 € (a taquilla el mateix dia de
la funció). Venda d’entrades a www.
entradium.com.
Organitza: Antagonista Teatre

20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. La Cia. Sala Trono presenta Ocaña,
reina de las Ramblas, d’Òpera de Butxaca & Nova Creació. Ocaña va ser un
artista autènticament inclassificable,
que va irrompre com a performer dècades abans que ningú de nosaltres
sabés què volia dir fer una performance. A través de les seves intervencions
artístiques, el pintor naïf va esdevenir
un activista pioner dels drets LGTBI
molt abans que entenguéssim el significat d’aquestes sigles. Ocaña, el precursor de tota una manera de viure i
d’entendre el món, torna a Barcelona
per explicar de nou la seva història. De
la mà de l’actor i cantant Joan Vázquez
(el premiat protagonista de Paquito
forever) i de la guitarra del director
musical, Marc Sambola, retem home-

natge a Ocaña en un recital teatralitzat a ritme de copla. Durada: 65 min.
Preu: 16 € / 12 € (Amics de la Trono) / 5
€ (menors de 30 anys). Venda d’entrades a www.salatrono.com. Espectacle
en castellà. En acabar podreu fer un
refrigeri a la fresca.
Organitza: Sala Trono

22 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. 37,5 °C, de l’Escola de Dansa
Sagardoy/Bravo LANAVE (Tarragona).
Recordes l’estiu del 2019? Pocs mesos
després ens envairia una nova forma
de vida. Fragilitat, ràtios, pors, solitud,
esperança i xifres fan que part de tot el
que érem quedi en la nostra memòria
com un somni. Coreografies: Arantxa
Sagardoy i Alfredo Bravo. Intèrprets:
Mireia Pinel Jansà, Noa Corral Solà, Nil
Corral Solà, Olga González Parisi, Laura
Lloses Fort, Paloma Francès Artigas, Núria Ribas Recasens, Júlia Fisas Navarro,
Mei Tian Ferrer Jové, Júlia Catà Socias,
Andrea Verònica Mikolajczyk, Carla
Avilés Vidal, María Angrill Toledo i Ruth
Torrente Borràs. Preu: 16 € / 12 € (Amics
de la Trono) / 5 € (menors de 30 anys).
Venda d’entrades a www.salatrono.com.
Espectacle en català i castellà. Abans
podreu gaudir d’un refrigeri a la fresca.

I DESPRÉS DE SANTA TECLA…

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE

Organitza: Sala Trono
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LES EXPOSICIONS
Pati Jaume I. Palau Municipal, plaça de
la Font, 1. “Retrats sota el Foc”, del fotògraf Dani Crespo. Obert tots els dies
de la setmana.

Parc Central de Tarragona. Els cartells
de Santa Tecla al llarg de la història.
Del 15 al 25 de setembre una selecció
de cartells de Santa Tecla del fons documental de la Biblioteca-Hemeroteca
Municipal de Tarragona
Museu d’Art Modern de la Diputació
de Tarragona, c. Santa Anna, 8. “Reflexions”, d’Antoni Arola. Fins al 7 de
novembre.

LES EXPOSICIONS

Retrats sota el Foc

Refugi 1 del Moll de Costa (sala 3). Exposició “Refugi de bestietes”, amb
motiu de l’aniversari de la Vibrieta.
Organitza: Colla de Diables Voramar del
Serrallo - Víbria de Tarragona.

Espai Turisme, c. Major, 37. “La llum
del Retaule”.
Organitza: Esbart Santa Tecla.

Mercat Central. Exposició “Edu Polo
Bosch - 10 anys dibuixant la festa a
Tarragona”. Autor de la imatge de les
festes de Sant Magí 2021. Fem una mirada retrospectiva d’aquests deu anys
de cartelleria festiva i il·lustració a la
seva ciutat. Fins al 23 de setembre.
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Mercat de Torreforta. Exposició “Tarragona sota el mar”, de la Societat
d’Exploracions Submarines de Tarragona. Fins al 25 de setembre.

Rambla Nova, tram entre la Font del
Centenari i la plaça Imperial Tàrraco.
“Operació aigua”. Una exposició que
ens vol conscienciar sobre la situació
actual i futura de la disponibilitat d’aigua, dels usos i abusos que en fem
com a societat i de l’impacte que tenen en el medi natural. Del 13 de setembre al 4 d’octubre.
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tinglado 4 del Moll de Costa.
Exposició permanent.
Refugi 1 del Moll de Costa. “55 urnes
per la llibertat”. Fins al 19 de novembre.
Organitza: ANC Tarragona

Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Podeu visitar gratuïtament el nostre Seguici i endinsar-vos en la festa gran de
Tarragona.

LA INFORMACIÓ
ESTAND DE FESTES, VESTÍBUL
DEL TEATRE TARRAGONA,
RAMBLA NOVA, 11

LES FOTOGRAFIES

SANTA TECLA AL MÒBIL

HISTÒRIES DES DE LA
FESTA DE SANTA TECLA

TGN AGENDA: L’APP OFICIAL

L’Ajuntament de Tarragona posa a la
vostra disposició de manera gratuïta
l’app TGN Agenda per a iOS i Android
i el web agenda.tarragona.cat, que us
oferiran el programa oficial de les festes permanentment actualitzat.

SANTA TECLA EN LÍNIA

L’Ajuntament de Tarragona presenten
Històries des de la festa de Santa Tecla, una iniciativa audiovisual produïda per Kamaleon que explica la relació
entre les festes de Santa Tecla i la història de Tarragona.

LA INFORMACIÓ

L’estand és el principal punt d’informació durant tots els dies de Festa
Major, i el lloc on trobareu tot el marxandatge de Santa Tecla. Horari: de 10
a 14 h i de 17 a 21 h; 24 de setembre,
de 10 a 14 h. De l’11 al 24 de setembre.

Les fotografies que apareixen al programa han estat realitzades per Manel
R. Granell, Laia Diaz i Montse Riera per
encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona; la de l’Antic Hospital és de David
Oliete; la del pregoner, de Pep Escoda i la resta han estat proporcionades
pels artistes.

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i
Kamaleon

Si voleu immediatesa, informació en
cas de pluja o l’última hora dels actes
de les festes, aneu a www.twitter.com/
SantateclaTGN i www.facebook.com/
santateclatarragona.
• Per a més detalls sobre les festes:
https://santatecla.tarragona.cat
• Per a suggeriments o dubtes,
també ens podeu escriure a
cultura@tarragona.cat
• Etiqueta de les festes:
#SantaTecla2021
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EL MARXANDATGE
Podeu adquirir tot el material de les
festes a als Mercats i Mercadets de
Tarragona i a l’estand de festes a partir
de l’11 de setembre: la samarreta, els

mocadors, la motxilla…, i tot allò que
editen les entitats festives de la nostra ciutat. I com a novetat, aquest any
també pots reservar i comprar.

EL MARXANDATGE

LA SAMARRETA

12

Edita: Ball de Diables de Tarragona
Punts de venda:
• Mercats i Mercadets de Tarragona,
del 24 d’agost al 10 de setembre
• Estand de festes de Santa Tecla, de
l’11 al 24 de setembre
• El Lloro de la Negrita, al c. Governador Gonzalez, 25
• Llibreria La Capona, c. Gasòmetre,
41-43
• El Corte Inglés, Rambla President
Lluís Companys, 7

LA MOTXILLA
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7

Edita: Colla de Diables Voramar del
Serrallo i Víbria de Tarragona
Punts de venda:
• Mercats i Mercadets de Tarragona,
del 24 d’agost al 10 de setembre
• Estand de festes de Santa Tecla, de
l’11 al 24 de setembre
• El Lloro de la Negrita, al c. Governador Gonzalez, 25

EL MARXANDATGE
EL MOCADOR

5

Edita: Moixiganga de Tarragona
Punts de venda:
• Mercats i Mercadets de Tarragona,
del 24 d’agost al 10 de setembre
• Estand de festes de Santa Tecla, de
l’11 al 24 de setembre

7

Edita: Comerciants de La Via T
Punts de venda:
• Mercats i Mercadets de Tarragona,
del 24 d’agost al 10 de setembre
• Estand de festes de Santa Tecla, de
l’11 al 24 de setembre
• Comerços de la l’Associació de
Comerciants Via T

EL MARXANDATGE

EL VENTALL

LA TOTEBAG

8

Edita: Associació de Portadors de
Nanos Vells
Punts de venda:
• Mercats i Mercadets de Tarragona,
del 24 d’agost al 10 de setembre
• Estand de festes de Santa Tecla, de
l’11 al 24 de setembre
• El Lloro de la Negrita, al c. Governador Gonzalez, 25
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EL MARXANDATGE
EL DOMÀS

13

Edita: Fundació Estela
Punts de venda:
• Mercats i Mercadets de Tarragona,
del 24 d’agost al 10 de setembre
• Estand de festes de Santa Tecla, de
l’11 al 24 de setembre
• Llibreria La Capona, c. Gasòmetre, 41-43
• El Corte Inglés, Rambla President Lluís
Companys, 7
Beneficis destinats a projectes terapèutics i de
lleure per a persones amb diferents capacitats.

EL MARXANDATGE

LA POLSERA

2

Edita: Ball de Gitanes de Tarragona
Punts de venda:
• Mercats i Mercadets de Tarragona,
del 24 d’agost al 10 de setembre
• Estand de festes de Santa Tecla, de
l’11 al 24 de setembre
• Comercial Padrell, av. Ramón y Cajal, 12
• El Lloro de la Negrita, c. Governador
Gonzalez, 25
• Bodega Gerard, pl. del Fòrum, 3
• Restaurant a Bordo, c. Sant Pere, 21

LA BOTIGA DE LES FESTES DE SANTA TECLA
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Podeu adquirir tot el material de les
festes a als Mercats i Mercadets de Tarragona i a l’estand de festes a partir de
l’11 de setembre: la samarreta, els mocadors, la motxilla…, i tot allò que editen
les entitats festives de la nostra ciutat. I

com a novetat, aquest any també pots
reservar i comprar els productes oficials
de les festes de Santa Tecla de manera
virtual. Trobaràs els productes a ‘La botiga de les festes de Santa Tecla’, dins
de l’aplicació Som Comerç TGN Market.

Fa 700 anys —el 17 de maig de 1321, segons la data que ha estat
popularment més acceptada—, la nostra ciutat es va vestir de
gala per rebre l’arribada del braç de Santa Tecla. La relíquia,
procedent d’Armènia, va ser acollida aleshores per una professó
extraordinària, amb la participació de diferents gremis i la
presència, entre d’altres, del rei Jaume II.
El projecte Santa Tecla 700 s’ha proposat d’aprofitar el setè
centenari d’aquesta fita, clau per comprendre la història de la
nostra festa major, per conjugar tradició i modernitat a partir
de quatre eixos bàsics: reflexió, divulgació, grans espectacles i
creació local i participativa.
Al llarg d’aquesta Santa Tecla, tal com podeu comprovar a les
pàgines d’aquest programa, i fins al setembre de 2022, quan es
preveuen les actuacions de gran format, s’han programat un seguit
d’activitats, amb la complicitat d’associacions, gremis, creadors,
institucions i empreses, que ens ajudaran a ressaltar el talent
tarragoní i a mirar cap enrere per projectar la Santa Tecla del futur.
700 anys després, Santa Tecla és la festa de les festes!
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ORGANITZA

PATROCINADORS PRINCIPALS

PATROCINADOR
SANTA TECLA 700

COL·LABORADOR
PRINCIPAL

Creant Oportunitats

COL·LABOREN

