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Les Festes de Tarragona
santatecla.tarragona.cat

Salutació
de l’alcalde

Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional l’any 1996 i Festa Patrimonial
d’Interès Nacional l’any 2010 pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i
declarada també Festa d’Interès Turístic pel Govern de l’Estat l’any 2002.
Una de les festes majors més emblemàtiques dels Països Catalans.
Una festa amb uns orígens que es remunten a ara fa set-cents anys, amb
l’arribada de la relíquia de santa Tecla a la nostra ciutat. Venim de lluny!

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

Commemoració dels 700 anys de l’arribada de la relíquia
del Braç de Santa Tecla a la ciutat
50 anys de l’Esbart Santa Tecla
50 anys de l’agermanament de Tarragona i l’Alguer
40 anys de l’Esbart Dansaire de Tarragona
40 anys dels Grallers So Nat
35 anys de la Mulassa
30 anys del Bou
30 anys de l’agermanament de Tarragona i Stafford
20 anys del Ball dels Set Pecats Capitals
20 anys de la Mulasseta
20 anys dels Ministrers del Consell Municipal
15 anys del Bou Petit
10 anys de la Banda Tradiband
10 anys del Teatre Tarragona
5 anys del Ball de la Sebastiana del Castillo

Per fi arriba el moment més esperat de l’any a Tarragona, aquells dies en què les
tarragonines i els tarragonins ens apleguem en comunió per expressar plegats aquell
sentiment de pertinença i orgull per la nostra ciutat, i en especial per la nostra gran
festa, Santa Tecla. Aquella època de l’any de transició entre l’estiu i la tardor en què
Tarragona és la gran protagonista.
Ens ha tocat esperar molt, massa, per poder tornar a viure la nostra Festa Major tal
com hem fet sempre, però per fi ha arribat el gran moment. Enguany la farem molt
grossa, ja que aquesta Santa Tecla coincideix amb l’efemèride dels set-cents anys
de l’arribada de la relíquia de la santa a la nostra ciutat. Un fet que també hem
d’aprofitar al màxim per projectar Tarragona com la gran ciutat que és. Santa Tecla
sempre és un gran aparador, però hem de demostrar més que mai que tenim un gran
talent local i que la nostra cultura i la nostra festa són excepcionals.
Santa Tecla és un dels grans exponents de la ciutat, i això és així gràcies al treball
de desenes i desenes de persones que any rere any formen part de l’ADN de la festa a
través dels diversos elements i balls del nostre gran Seguici Popular. Per això els vull
expressar el meu agraïment més sincer, des dels components més joves fins a tota
aquella gent que ja no en forma part però que hi ha deixat la pell. En els últims anys
s’ha dut a terme un important procés de recuperació que ha permès que Tarragona
disposi d’un dels seguicis més importants dels Països Catalans.
Les tarragonines i els tarragonins tenim una estima excepcional per aquest Seguici
Popular, que enguany s’engrandeix amb la recuperació, després de més de dos-cents
anys, del Ball de Titans. Un exemple de l’esforç i el treball que hi ha a la ciutat per
mantenir l’ànima de tota la cultura popular tarragonina, que meravella a tothom que
té l’oportunitat de gaudir-ne.
Ara, doncs, toca viure la nostra festa, que torna amb tota la màxima esplendor. Ara
toca més que mai la cultura popular, però sobretot toca Santa Tecla!
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Visca Santa Tecla! Visca Tarragona!
Pau Ricomà Vallhonrat
Alcalde
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El convit
Salutació
de la consellera
La cultura i l’art són uns dels principals elements de revaloració d’un municipi i de
cohesió de la nostra rica i plural societat. És un 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! I enguany, sí! Tornem a les festes majors com les coneixem, com les entenem i
com les vivim des de sempre, recuperant els carrers i les places.
Per això hem ideat un programa, entre totes, amb molta il·lusió i amb moltes ganes que
tota la població visquem els millors dies de l’any. L’esperada Santa Tecla ja és aquí!
Les iniciatives i activitats que us presentem s’han pogut organitzar gràcies a la disposició, la tossuderia i la valentia dels agents culturals i de les entitats de la nostra ciutat, que ens enriqueixen culturalment com a ciutat i com a tarragonins i tarragonines.
Una idiosincràsia pròpia que mereix ser acollida i protegida per fer-la brotar durant
tot l’any, que no sigui cosa de festa major, que sigui un eix transformador i inclusiu.
Per tant, des d’aquest escrit vull adreçar-vos el meu agraïment immens i les ganes de
construir plegades una cultura compromesa per una ciutat que la mereix.
Tanmateix, aquestes festes han de ser de totes i per a totes. Cal fer de Tarragona una
ciutat lliure d’agressions a les dones i les persones de gèneres i sexualitats dissidents.
Per això, hem treballat amb la conselleria de Feminismes i LGTBQ+ la formació de tots els
agents implicats, reforçant també els Punts Liles i d’atenció i informació a la població,
adaptant els protocols a la realitat actual. La nit ha de ser nostra, de totes i tots.
Un any més, i aprofitant aquesta ocasió, vull agrair a totes les persones que formen part
de l’Àrea de Cultura la feinada, la implicació i les ganes de tornar-hi. De debò, gràcies!
Tarragonines i tarragonins, ja tenim aquí la Festa Major. 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
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Organitza: Associació Pubilla i Hereu

diumenge
setembre

4

12 h, pl. Verdaguer. Assaig de castells
a la fresca amb la Colla Jove Xiquets
de Tarragona. Veniu a veure, i a
donar-hi un cop de mà, un dels assajos
més importants i ja tradicional de la
temporada.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

dimarts
setembre

6
Actes previs

19 h, jardí de Casa Canals, c. Granada,
11. Festa del novè aniversari de
la revista Fet a Tarragona, amb la
presentació del número 55 de la
publicació, dedicat especialment a Santa
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Organitza: Fet a Tarragona

Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
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11 h, des de la pl. de les Cols fins al Mercat
Central. 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. En aquesta ruta guiada
organitzada pels Mercats de Tarragona
coneixeràs què es menjava, com es cuinava
i de quina manera han evolucionat els
mercats i mercadets a la ciutat en diferents
etapes històriques des del segle XIV fins a
l’actualitat. Recorregut: des de la plaça de
les Cols fins al Mercat Central.

11 h, pl. de la Font. IV Aniversari de la
Geganta Frida. La geganta torna, en el
seu quart aniversari, al Palau Municipal.
Acompanyada per grallers d’El Tecler i
seguida per infants, joves i gegants del
municipi, la Geganta Frida arribarà tot
passejant des de la Rambla Nova fins
a la plaça de la Font. L’Agustí Farré ens
explicarà el conte Frida i punt.
La Geganta quedarà exposada a l’interior
del Palau Municipal de forma permanent.
Recorregut: Balcó del Mediterrani, Rambla Nova, c.
Sant Agustí, c. del Portalet i pl. de la Font.
Organitzen: Conselleria de Capacitats Diverses,
IMET, Dow Chemical i Festa x Tothom Portants de la
Frida-Llegat 2018

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. Places limitades.
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia obligatòria a
www.imaginautes.cat
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

ISLÀNDIA
19 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. RAC1, en directe, presenta Islàndia,
amb Albert Om. Set-cents anys són una
efemèride important, i aquest popular
programa radiofònic no ha volgut perdre
l’oportunitat de sentir el batec de la
festa i la ciutat en aquest moment de
celebració col·lectiva. Accés lliure, limitat
a l’aforament de la sala.
Organitzen: RAC1 i Ajuntament de Tarragona
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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. Places limitades.
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia
obligatòria a www.imaginautes.cat
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

Preu: 5 €; menors de 12 anys, gratuït
Inscripcions: entradium.com
Organitza: Mercats de Tarragona

12 h, parc Saavedra. Festa del 10è
aniversari de l’Associació Ambraçats.
Deu anys de participació en la festa
cal celebrar-los de manera especial.
Activitats a partir de les 12 h i fins al
vespre. La festa ja escalfa motors!
•
12 h, vermut rumber amb l’actuació
de Los Piratas
•
14 h, fideuada popular
•
17 h, concert de xaranga amb la
Txaranga Band Tocats

Actes previs

18.30 h, Tinglado 1 del Moll de Costa.
Acte de proclamació de la Pubilla i
l’Hereu de Tarragona.

dissabte
setembre

dissabte
setembre

3

divendres
setembre

Actes previs

11 h, bda. de la Pescateria. Jove
Adventure. Gran tobogan aquàtic lila,
inflables i moltes sorpreses. Gaudirem
d’una tarda de diversió espectacular!
Recordeu portar roba de bany i flotadors
per poder viure una experiència molt més
emocionant.

Tecla 700 i els infants protagonistes del
Seguici Petit. En el decurs de l’acte es
farà el lliurament de les Distincions FET
2022 a la Biblioteca Municipal Pepita
Ferrer de Torreforta i a la Biblioteca
Pública de Tarragona.

7

Organitza: Associació Ambraçats

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. Places limitades.
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia obligatòria a
www.imaginautes.cat
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

18.30 h, pl. de la Font. Plantada dels
bous participants en la cercavila del XXX
aniversari del Bou de la ciutat. Amb la
participació del Bou del Vendrell i el Bou
Tradicional de Valls.
Organitza: Bou de Tarragona

19 h, des de la pl. de la Font. Cercavila
del XXX aniversari del Bou de la ciutat.
Recorregut: pl. de la Font, bda. de la
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c.
Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa Anna i pl.
del Rei, on els bous participants faran les
seves enceses finals amb la presència del
Bou Petit, que s’afegirà a la celebració en
el seu XV aniversari.

19 h, Anella Mediterrània - Velòdrom.
Masterclass de zumba Santa Tecla 2022,
amb la participació de les instructores
ZES Marta Formoso i Virginia Escámez, i
també amb instructors ZIN de la ciutat de
Tarragona. Inscripcions al mateix velòdrom
30 minuts abans de l’inici de l’activitat.
Activitat gratuïta oberta a tothom
Organitza: Patronat Municipal d’Esports

20 h, Mercat Central i pl. Corsini. III
edició del Mercat de Nit. Per tercer cop
a la història el Mercat Central tornarà a
obrir fins a la mitjanit per oferir tastos
musicals i gastronòmics dins i fora de
l’equipament modernista. Deixeu-vos
sorprendre per les propostes culinàries
dels nostres paradistes i veniu amb
família i amics a gaudir i a agafar forces
per als intensos dies de festa major que
vindran. Enguany també s’incorpora a la
proposta un tast musical fins ben entrada
la matinada.
Organitza: Mercats de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

Actes previs

Organitzen: Kuki Party, Santa Jarana Weddings i Ass.
Veïns Barri del Port

24 h, Premium Club, c. Rebolledo, 11.
KukiTecla 2022 Edition. #Pontekuki amb
regust de festa major! La festa friendly de
Tarragona aterra a Premium Club amb tot
un equip disposat a fer-te-la passar d’allò
més bé, no et quedis sense entrada!
Música a càrrec de Lady Isa, Toni Vera,
LaBonpreu & LaCaprabo i la inimitable
Vayatella Versace. Més informació a
Instagram (@kuki_party i @premiumtgn).
Entrades: www.entradium.com/events/kukitecla-2022
(des de 10 €)
Organitza: Kuki Party
Col·labora: Rives 1880
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Organitza: Bou de Tarragona
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23 h, c. Rebolledo, entre els carrers Sant
Miquel i Cartagena. KukiTecla 2022 Open
Air. Cinquena edició de la festa més
petarda de la festa major de la ciutat.
La part baixa s’engalana amb Vayatella
Versace i tot l’equip de Kuki per fer-vos
passar la revetlla més sonada, amb molt
de brilli-brilli. Més informació a Instagram
(@kuki_party).

MERCAT
DE NIT

Diada
Nacional de
Catalunya

10 h, vestíbul del Teatre Tarragona,
Rambla Nova, 11. Obertura de l’estand
de Festes. Des d’avui i fins al dia de la
Mercè, aquest espai acollirà l’aparador
festiu i el punt d’informació de les festes
de Santa Tecla 2022.

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. Places limitades.

Preu: gratuït, amb inscripció prèvia obligatòria a
www.imaginautes.cat
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

12 h, pl. de la Font. Concurs de baldufa
memorial Àngel Vicient. Un clàssic
d’aquest joc tradicional. Inscripcions el
mateix dia del concurs.
Organitza: Club Maginet

12.30 h, pla de la Seu. Tradicional diada
castellera de l’Onze de Setembre amb
les quatre colles castelleres de la ciutat.
Cada colla intervé per torn rotatiu, decidit
prèviament per sorteig. La diada consta
de tres rondes, i la colla que no completi
les tres construccions pot disposar de fins
a dues tandes més, mantenint sempre
l’ordre sortejat.
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. Places limitades.
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia obligatòria a
www.imaginautes.cat
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

Actes previs

18 h, sessió DJ versions
20 h, concert de cloenda amb
l’actuació dels Tàrraco Surfers

dissabte
setembre

•
•
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BIGOTT
18 h, parc Saavedra. El Jardí Sonor
presenta Bigott en concert. Bigott està
d’estrena: ve a presentar el seu nou disc,
Spiders Sing, un disc amb què l’artista
ha renovat la seva sonoritat, però sempre
seguint l’estela del noise-pop, amb tocs
kraut i una psicodèlia amb aires dels 90.
Vindrà acompanyat de tota la seva banda
i ens oferirà un concert que de ben segur
no oblidarem. Serà un Jardí Sonor molt
especial el que tindrem al parc Saavedra,
on també tocaran les bandes locals The
Clantons i She’s Sweet, i també hi haurà
alguna sorpresa en forma d’exposició
d’art. Una prèvia molt especial d’aquesta
Santa Tecla 2022.

Actes previs

Horaris previstos: 17.30 h, obertura de portes; 18 h,
She’s Sweet; 19 h, The Clantons; 20 h, Bigott
Preu: 12 € anticipada (lasonora.entradium.com),
14 € taquilla
Organitza: La Sonora Produccions
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
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19.30 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. Torna el Concurs de Castells: el
sorteig. Després de l’ajornament fa dos
anys per la pandèmia, el Concurs tornarà
a ser la gran festa dels castells aquest
2022. El Teatre Tarragona acull el sorteig
de l’ordre d’actuació i situació a plaça de
les colles participants en la jornada de
Torredembarra (25 de setembre), i les de
dissabte i diumenge (1 i 2 d’octubre) a la
Tarraco Arena. L’acte, que serà retransmès
en directe per TAC 12 i les televisions
de La Xarxa, inclourà a més fragments
de l’espectacle familiar de temàtica
castellera Mireu allà dalt, de Genovesa
Narratives Teatrals. Accés lliure fins a
completar l’aforament del teatre.
Retransmés en directe per:

12

L’Espectacle
Inaugural

Concurs d’Aparadors Santa Tecla 2022. Del 12
al 23 de setembre els establiments participants
decoraran els seus aparadors amb elements
festius de Santa Tecla. El públic podrà escollir
els millors a través de l’aplicació popular
Easypromos. Més informació: www.laviat.com
Organitza: Associació de Comerciants Via T TarragonaShopping
Col·labora: Chartreuse

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.
9.30 h, Escola Saavedra. Santa Tecla a les
Escoles. La Cucafera a les Escoles.
9.30 h, Col·legi Sant Pau Apòstol. Santa Tecla a
les Escoles. El Drac de Sant Roc a les Escoles.
9.30 h, Dominiques Tarragona. Santa Tecla
a les Escoles. La Colla Jove a les Escoles.
18 h, CAP Muralles, c. Escultor Verderol, s/n.
Beu-te la Tecla saludable! Veniu al CAP
Muralles per saber com elaborar begudes
sanes, gustoses i fàcils amb ingredients
naturals. Fem-les divertides i encomanem
els bons hàbits alimentaris! Taller de
begudes fresques i saludables.
Organitza: Muralles Salut SLP

18.30 h, espai Turisme, c. Major, 37.
Inauguració de l’exposició “10 anys d’Els
Contes del Seguici”. Aquesta iniciativa,
que compleix ara deu anys, ha incorporat
a la festa el talent creatiu d’autors i
d’il·lustradors de la ciutat i el país. Ara
podrem fer un recorregut a través dels
deu contes publicats. L’exposició es podrà
visitar fins al diumenge 25 de setembre.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

19 h, confluència del c. Trinquet Vell amb la
bda. de la Pescateria. 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 en la Tarragona
d’aquella època.
Organitza: Ematsa

Dilluns 12

Organitza: Casal Tarragoní

dilluns
setembre

19 h, Rambla Nova, davant del monument
a la sardana. Ballada de sardanes de la
Diada Nacional amb la Cobla Cossetània.
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SETEMBRE

© Pep Escoda

Amb Muntsa Alcañiz, Agnès Busquets,
Júlia Creus, Maria Teresa Roig, Albert
Piñol, Emma Clarke, Júlia Ferré, Arnau Fa,
Guillem Sanabra, Montse Baena, Maria
Seck, Jana Sànchez i la participació de
gairebé dos-cents intèrprets de les arts
escèniques de Tarragona.

Dilluns 12

Idea original i direcció d’escena: Marc Chornet Artells
Adjunt a la direcció d’escena: Iban Beltran
Guió: Iago Blasi
Música original: Roger Conesa
Músics: Jorge Varela, Magí Capdevila, Jesús Pacheco,
Joan Torné, Albert Paredes, Joana Gumí i Roger Conesa
Disseny d’espai escènic: Ignasi Cristià
Projeccions: Jordi Boquet i Alfonso Ferri
Moviment escènic: Ana Pérez i Ana Corredor
Disseny d’il·luminació: David Bofarull (aai)
Disseny de so: Miguel Zanón
Producció executiva: Júlia Simó Puyo
Ajudant de producció executiva: Guillem Albasanz
Cap tècnic: Lluis Martí
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Preu: 5 € (entrades.tarragona.cat)

20 h, Tarraco Arena. L’Ajuntament
de Tarragona presenta Setembre,
l’espectacle inaugural Santa Tecla 700.
Si Tarragona tingués calendari propi,
no hi ha dubte que la primera pàgina
correspondria al setembre. Per als
tarragonins i les tarragonines, aquest
mes de l’any implica una represa, un
renaixement, una tardor amb regust de
primavera. Setembre és el moment en
què la gent es retroba als carrers i passa
llista dels que hi són i dels que no hi són.
Nostàlgia i esperança. És quan petits
i grans, creients i no-creients, els qui
van néixer a Tarragona i els nouvinguts,
s’uneixen al voltant d’una mateixa
celebració. Aquest procés d’identificació
es deu a un nom propi: Santa Tecla.
Per aquest motiu, aquest espectacle
es formula una pregunta aparentment
senzilla però amb fondària: si Tecla, que
va actuar de manera inspiradora per als
habitants de les ribes del Mediterrani
del segle I dC, visqués en el nostre
present, qui seria? Martiri, espiritualitat,
persecució…, quina forma prendrien?
Quatre actrius tarragonines encarnaran
les diverses edats i peripècies de santa
Tecla amb la Tarragona actual com a
escenari. Tot plegat amb la finalitat de
traçar un retrat de la ciutat que vibri
a cavall de la memòria, la tradició, el
present i el futur.
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dimarts
setembre

Espectacle inaugural de la commemoració dels 700 anys
de l’arribada del Braç de Santa Tecla a Tarragona.

9.15 h, LLIM Sant Pere i Sant Pau. Santa Tecla
a les Escoles. El Nano Capità a les Escoles.
9.30 h, Escola El Miracle. Santa Tecla a les
Escoles. La Víbria a les Escoles.
9.30 h, Escola Marcel·lí Domingo. Santa
Tecla a les Escoles. El Lleó a les Escoles.
9.30 h, Escola Els Àngels. Santa Tecla a les
Escoles. La Moixiganga a les escoles.
10 h, LLIM Bonavista. Santa Tecla a les
Escoles. El Nano Capità a les escoles.
18.30 h, jardins de la Casa de la Festa.
Presentació del projecte Santa Tecla: del
cor a la festa. Tradició, emoció, patrimoni,
ciutat, orgull i sentiment: sis paraules, sis
conceptes. Després de set-cents anys, Santa

Tecla avui és el que sentim als carrers i el
que vivim a les places, però també és el
sentiment compartit que creix de generació
en generació. Des de dins, des de lluny o
fins i tot de reüll, però sempre amb aquell
orgull tímid, i potser indescriptible, que ens
fa desitjar quasi sense sentit cada mes de
setembre. Santa Tecla: del cor a la festa
neix com a projecte fotogràfic i audiovisual
de llarg termini, amb la voluntat de realçar
el llegat de la nostra festa major a través
de retrats de joves teclers de totes les
entitats del seguici petit de la ciutat.
El que es mostrarà avui és la primera part
d’aquest projecte que es pretén repetir
en propers anys. Durant l’acte es farà un
reconeixement a tots els nens que hi han
participat, així com a totes les entitats
protagonistes.
Idea i fotografies: David Oliete Casanova
Producció i guió: Jan Magarolas Guinovart
Audiovisual: Marc Colilla Hurtado
Amb el patrocini de

SANTA TECLA: DEL COR A LA FESTA
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19 h, confluència del c. Trinquet Vell amb la
bda. de la Pescateria. 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 en la Tarragona
d’aquella època.
Organitza: Ematsa

19.30 h, local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona. Assaig obert de canalla. Veniu i
participeu amb els més menuts en un assaig
previ a la diada de Santa Tecla.
Dimarts 13

Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
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Hi participen: Rubén Pereira Estrems, membre del
Ball de Diables de Tarragona; Mercè Sunyer Figueres,
integrant del Ball de Pastorets de Tarragona; Jordi Anglès
Jové, músic implicat en diferents formacions musicals
tarragonines, i representants de la primera generació de
portants de la Mulassa Petita, estrenada el 2002.
Organitza: Mulassa de Tarragona

19.30 h, Pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona. Assaig de canalla especial de
Santa Tecla.
Organitza: Xiquets de Tarragona

20.30 h, Pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona. Assaig especial de Santa Tecla
obert a la ciutat. Viviu des de dins un assaig
previ a una de les diades més importants de
l’any amb la colla degana de la ciutat.
Organitza: Xiquets de Tarragona

20.30 h, local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona. Assaig general obert de castells.
Veniu i participeu en un assaig previ a les
diades castelleres de Santa Tecla.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

20.30 h, local dels Xiquets del Serrallo.
Primer assaig especial de Santa Tecla,
obert a tothom.

Organitza: Colla Xiquets del Serrallo
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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. La Cucafera a les Escoles.
9.30 h, Escola Riu Clar. Santa Tecla a les
Escoles. El Lleó a les Escoles.
9.30 h, El Carme Tarragona. Santa Tecla a les
Escoles. Els Nanos Nous a les Escoles.
9.30 h, Col·legi Lestonnac. Santa Tecla a les
Escoles. El Ball de Cossis a les Escoles.
9.30 h, Escola Joan Roig. Santa Tecla a les
Escoles. La Víbria a les Escoles.
9.30 h, Vedruna Sagrat Cor. Santa Tecla a les
Escoles. Els Xiquets de Tarragona 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.
15.15 h, Escola La Floresta. Santa Tecla a
les Escoles. El Ball dels Set Pecats Capitals
a les Escoles.
17 h, parc Saavedra. Obrim La Terrasseta.
Comencen les activitats que ens acompanyaran
fins al dia 21. Circ, cinema, música, teatre,
espai de trobada i reflexió feminista, projectes
solidaris, cinema i restauració fan d’aquest
espai un contingut de referència a la nostra
festa gran, i ja en van onze edicions!
Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

17.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Espectacle de circ. Las Kakofónikas
(clown/Barcelona) presenten La
inauguració, un espectacle en què tres
pallasses presentaran la nova font
del poble. I ho faran amb la intenció
de seguir els protocols marcats per a
aquests esdeveniments. O almenys ho
intentaran… Un xou hilarant, ple d’humor
i per a tots els públics.
Preu: 2 € (taquilla o www.laterrasseta.com)

18 h, pl. Corsini. Concert de Julen i bingo
musical de Santa Tecla. La Festa Major
pot ser festiva i alhora saludable. Els
Mercats de Tarragona i la Xarxa Sanitària
Santa Tecla impulsen una campanya
de sensibilització i foment d’hàbits
saludables durant els dies de festes a la
ciutat. Totes les famílies esteu convidades
a participar en el bingo musical i solidari,
que començarà just quan soni l’última
nota del carilló. Els paradistes del Mercat
Central oferiran tastets saludables a
la plaça, i els diners recaptats amb la
venda de cartrons es destinaran a la
Fundació Estela. Durant l’esdeveniment
actuarà Julen, que s’ha convertit en tot un
fenomen a les xarxes socials fent versions
de cançons molt populars produïdes
d’una forma ben original. Ara debuta amb
cançons pròpies.
Organitzen: Mercat Central i Xarxa Sanitària Santa Tecla

Dimecres 14

Preu beguda: 4 €
Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona

19.30 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència,
pl. del Pallol, 3. De petits a grans: testimonis
de la continuïtat de la festa. Un dels canvis
més importants de la nostra Festa Major en
les darreres dècades ha estat la configuració
del Seguici Petit tal com el coneixem en
l’actualitat. Amb motiu del 20è aniversari de
la creació de la Mulassa Petita, la Mulassa
de Tarragona organitza un col·loqui amb
testimonis dels primers anys del Seguici Petit.

dimecres
setembre

19 h, pl. del Fòrum. Presentació del
remodelat pal del Ball de Gitanes i brindis
amb la nova beguda del ball. Enguany el
Ball de Gitanes ens presenta la nova imatge
de la seva peça més icònica. Tot seguit,
podreu degustar i fer un brindis amb la nova
beguda del ball! Gitanilles!!!
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19 h, pati del Palau de la Diputació, pg.
de Sant Antoni, 100. Presentació del
desè volum de la col·lecció Els Contes
del Seguici de Tarragona, El pastoret i
els ponts, amb text d’Enric Garcia jardí
i il·lustracions d’Octavius. A l’acabar,
degustació del pastís per celebrar el 10è
aniversari d’Els Contes del Seguici.

Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona

Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·laboren: Insitu Comunicació, Pastisseria Conde i
Diputació de Tarragona

18 h, Espai Salvador Fà i Llimiana,
pl. Mitja Lluna. Tecla Bingo Cossier.
Dels més grans als més petits, voleu
passar una molt bona estona jugant al
tradicional bingo però amb un toc tecler
molt especial? Doncs no ho dubteu i veniu
a formar-ne part. Us hi esperem!

19.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Maria Jaume (pop/
Mallorca). Maria Jaume és un dels
talents emergents clau en la nostra
escena musical recent. A La Terrasseta
ens presenta Voltes i voltes, el seu
esperat segon disc, ple de pop lluminós
i radiant, que ja s’ha presentat al
Primavera Sound, amb hits com “Me
desplom”, “Ni Picassos ni Dalís” o “A
final de mes”, amb Núria Graham.

Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona

18 h, parc de la Ciutat. TGN al Parc.
I Torneig El Seguici, joc de cartes
de la Festa Major de Tarragona.
Representants de les entitats del Seguici
Popular competiran per fer sortir el seu
seguici abans que cap altre. Es tracta
d’un nou joc de cartes en què cada
jugador ha d’intentar fer sortir el seu
seguici tarragoní evitant la pluja i altres
entrebancs que els rivals poden posar en
joc per fer la guitza.

Dimecres 14

Organitza: GamLab Cooperativa
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18 h, parc de la Ciutat, fins a les 22 h.
TGN al Parc. Joc lliure i experimentació
amb propostes sensorials, motrius,
construccions, etc., amb acompanyament
musical i servei de barra.
Organitza: GamLab Cooperativa

Preu: 2 € (taquilla o www.laterrasseta.com)
Obertura de l’espai: 18.45 h

MARIA
JAUME

20 h, jardí de Casa Canals, c. Granada,
11. Presentació del llibre Amor, de
Manel Castromil (Angle Editorial), obra
guanyadora del XXXII Premi Ciutat de
Tarragona de novel·la Pin i Soler. Hi
intervindran l’escriptora i crítica Anna
Ballbona, l’editora Rosa Rey i l’autor.

Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Casa de les
Lletres, Òmnium Cultural del Tarragonès i Centre de
Normalització Lingüística de Tarragona

21 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. Estrena del documental 7 de festa.
Recuperem Santa Tecla (1979-2000).
L’audiovisual ens mostra com, en l’imaginari
col·lectiu dels tarragonins i les tarragonines,
Santa Tecla és avui rica i majestuosa, però
no ha estat sempre així. Si fem un viatge en
el temps a través de testimonis i imatges
d’arxiu de quaranta anys enrere, podem
conèixer l’aventura de tot un grup de joves
que, amb diferents inquietuds, van recuperar
la nostra festa. L’ocupació del carrer després
de la dictadura, les ganes de cultura popular
i la necessitat d’identitat creen l’ambient
perfecte per fer de Santa Tecla una de les
festes més emblemàtiques de Catalunya.
Accés lliure, limitat a l’aforament del teatre.
Direcció i guió: Joana Zapata i Maria Roig Alsina
Direcció de fotografia: Sergi Martín
Realització: S. Morris Produccions
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Patrocina:

21 h, parc Saavedra. La Terrasseta. Música
i sopars a la fresca amb food trucks.
Oferta gastronòmica amb una carta
variada, de proximitat i popular: piadines,
pizzes, empanades, menjar tailandès,
menjar vegà i molt més! Entrada lliure.
21.30 h, pl. de les Cols. Assaig especial
del pilar caminant.
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

22 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Cinema a la fresca. Moonrise kingdom
(Wes Anderson, 2012). Entrada lliure.

Dimecres 14

18 h, Espai Salvador Fà i Llimiana, pl.
Mitja Lluna. Taller de màscares i barrets.
Podreu crear la vostra pròpia màscara
del Ball dels Set Pecats Capitals o el
peculiar barret del Ball de Cossis. Poseu
imaginació i ganes de passar-ho bé per
estar a punt quan comenci la festa. Obert
a tota la família!

17

9.30 h, Escola Sant Salvador. Santa Tecla
a les Escoles. La Cucafera a les Escoles.
9.30 h, Escola Bonavista. Santa Tecla a
les Escoles. El Lleó a les Escoles.
9.30 h, La Salle Tic-Tac. Santa Tecla a les
Escoles. El Nano Capità a les Escoles.
9.30 h, Escola Tarragona. Santa Tecla a
les Escoles. La Mulassa a les Escoles.
9.30 h, Escola Pràctiques. Santa Tecla a
les Escoles. Els Castellers de Sant Pere i
Sant Pau a les Escoles.
9.30 h, CEE Sant Rafael. Santa Tecla a
les Escoles. Els Xiquets de Tarragona a
les Escoles.
15.15 h, La Salle Tarragona. Santa
Tecla a les Escoles. El Ball de
Serrallonga a les Escoles.
17 h, parc Saavedra. Obrim La
Terrasseta. Segueixen les activitats que
ens acompanyaran fins al dia 21. No t’ho
pots perdre!

Dijous 15

Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona
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17.30 h, pg. de les Palmeres. Festa
de presentació del desè volum de la
col·lecció Els Contes del Seguici de
Tarragona: El pastoret i els ponts,
d’Enric Garcia Jardí i Octavius. Aquesta

iniciativa començada ara fa deu anys
ha incorporat a la festa el talent creatiu
dels autors i els il·lustradors de la ciutat
i el país. Una trajectòria explicada en
forma de conte.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

17.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Espectacle de circ. La Cia. 2deTrèvol
presenta Andròmina. Tot passa en una
parada de bus, on hi ha un noi que es
dedica a la venda ambulant i hi apareix
una noia. En el transcurs del dia els
passen coses estranyes que no se sap
mai com acaben.
Preu: 2 € (taquilla o www.laterrasseta.com)

18 h, parc de la Ciutat, fins a les 22 h.
TGN al Parc. Joc lliure i experimentació
amb propostes sensorials, motrius,
construccions, etc., amb acompanyament
musical i servei de barra.
Organitza: GamLab Cooperativa

18 h, parc de la Ciutat. TGN al Parc.
Xerrada dirigida a joves sobre
autoorganització als barris. Espai per
reflexionar sobre els projectes d’ajuda
mútua i l’empoderament col·lectiu.
Organitza: GamLab Cooperativa

S’enceta l’acte amb el 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, la Banda
Unió Musical de Tarragona. Parlar de
Santa Tecla i de música sovint és parlar
de la mateixa cosa. La música de banda
és present als principals moments socials,
cívics i festius tarragonins des del segle
XVIII. En els moments més difícils de
la nostra festa, la música de banda va
mantenir i va donar continuïtat a sons i
músiques que amb el temps esdevindrien
himnes que ens donen personalitat més
enllà de la nostra ciutat. Des de l’any
1993, la Banda Unió Musical de Tarragona
ha contribuït decididament a consolidar
el paper de la música de banda al
corpus festiu, un fet del qual ens sentim
especialment orgullosos. Amb el temps
i el seu treball ingent, el seu paper a la
festa abasta l’acompanyament musical

BANDA UNIÓ
MUSICAL

MINISTRERS

dels principals moments rituals de Santa
Tecla, així com la capacitat d’omplir
escenaris com el Teatre Auditori del Camp
de Mart amb propostes que atreuen milers
d’espectadors. Gràcies per tant, Unió
Musical de Tarragona!
Alhora, també homenatja les Tecleres i els
Teclers d’Honor:
•
Albert Daniel Díez, Jordi March Sarobé i
Mònica Giner Diñeiro, 25 anys vestint la
camisa ratllada.

Dijous 15

dijous
setembre

15

La
Crida

19 h, pl. de la Font, 1. La Crida. Com mana
el costum, l’alcalde, Pau Ricomà Vallhonrat,
convida la ciutadania a participar de la festa
gran de la ciutat. Enguany la Crida s’acosta
encara més a la ciutat en un nou format.
La plaça de la Font serà l’escenari principal
dels homenatges festius a la Perpetuadora i
les Tecleres i els Teclers d’Honor, mantenint
el ritual del balcó del Palau Municipal pel
que fa al toc d’obertura i la Crida i a l’encesa
de la primera tronada de la Festa Major.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dijous 15

•
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Albert Blanch Lozano, ballador del Ball
del Patatuf, el Ball de Cercolets i el Ball
de Bastons Petit, i actualment banderí del
Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla.
Núria Martí Coll, coordinadora del
Ball del Patatuf, la resta de balls de
l’Esbart Santa Tecla i el Retaule.
Montse Murtró Sogas i Raquel Maset
Gaya, coordinadores del Ball del
Patatuf des de l’any 1997.
Francesc Xavier del Amo Duch “Pska”,
María Asunción Martínez Lorenzo i José
Bravo Rísquez, 25 anys de castells
amb els Xiquets del Serrallo.
Francisco Javier Herrero Gómez, Eloy
Tenor Alomà, Fabrizio Boni i Laia Arroyo
Bel, 25 anys lluint la camisa verda.
Jordi Grau Alasà, Mònica Miquel Tomé,
Òscar Mataix Luz i Ambròs Porta
Òdena, 25 Tecles amb la Víbria.
Arcadi Cornadó Royo, amb el Drac de
Sant Roc des del 1998.
Montserrat Rodríguez i José Navarro
Rodríguez, més de dues dècades amb
els Nanos Nous de Tarragona.
Fèlix Adseries Pascual, 25 anys
portant els Nanos Vells.
Jordi Nicolau Tell, des del 1997
dansant amb el Ball de Pastorets.
Genoveva Zaragoza Gras, Josep Maria
Borrut Margalef, Joan Martín Gual,
Alfred Icaran Lopez, Paco Gil Díaz,
Elisabet Cirera Cifuentes, Sergi de los
Rios Martínez, Greg Schillaci, Rafael
Piñol Tomàs, Òscar de los Rios Martínez
i Jordi Estopà Navalon, 25 anys fent
castells amb la Jove de Tarragona.

•

Fina Tomàs i Pere Martínez “Peter”,
tota una vida acompanyant els
Gegants Vells.

A l’acabar, Ball d’Homenatge a la
Perpetuadora i a 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.
S’obsequiarà els assistents amb la postal
número 33, dedicada enguany al Braç de
Santa Tecla.
19.30 h, des del balcó de l’Ajuntament,
pl. de la Font, 1. Toc de Crida i Tronada.
El Toc de Crida per la Cobla de Ministrers
del Consell Municipal, que anuncia
protocol·làriament l’inici de Santa Tecla.
Tot seguit, l’alcalde crida el Visca Santa
Tecla! a tota la ciutat.
Finalment, l’alcalde i la Perpetuadora
calaran foc a la metxa que des del balcó
encendrà els Catorze Morters de Santa
Tecla que enguany simbolitzen una festa
major de durada especial i la primera
Tronada de la Pirotecnia del Mediterráneo
de Vilamarxant (Camp de Túria, País
Valencià), amb els Visca Santa Tecla! que
inunden la plaça.
Acte retransmès en directe per

19.45 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Los Tiki Phantoms (surf,
garatge / Barcelona). Los Tiki Phantoms
ens venen a presentar el seu darrer disc, que
conté algunes de les seves cançons preferides
d’artistes com Rocío Jurado, Ennio Morricone
o Alaska y Dinarama, entre altres. El quartet
calavèric i d’ultratomba tornen a Tarragona
per posar del revés el parc Saavedra amb el
seu singular i imparable directe.

CONSTÀNCIA
INVICTA

Preu: 2 € (taquilla o www.laterrasseta.com)
Obertura de l’espai: 18.45 h

20.30 h, local de la Colla Jove, c. Cós del Bou,
23. Còctel Lila. Després de la Crida, veniu a
tastar el Còctel Lila per donar la benvinguda a
les festes de Santa Tecla.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

21 h, parc Saavedra. La Terrasseta. Música
i sopars a la fresca amb food trucks.
Oferta gastronòmica amb una carta variada,
de proximitat i popular: piadines, pizzes,
empanades, menjar tailandès, menjar vegà i
molt més! Entrada lliure.
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, 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.

21 h, Teatre Tarragona, Rambla
Nova, 11. Dansa: Constància Invicta,
de La Im.perfecta. Santa Tecla, dona; dona
lluitadora, resistent i resilient. Exemple de
fe i constància; constant creadora de vida,
mite fet a base de cruels circumstàncies.
Tots coneixem la santa, però i la dona?
Una aproximació a través del cos i del
moviment a la patrona, de la qual s’extreuen
les particularitats personals fins a arribar
al mite. La transformació del cos amb
imatges i absència de color, que arribaran a
l’espectador a través de missatges visuals.
La dansa ens acostarà la santa per conèixer
la dona. Una producció de La Im.perfecta,
dirigida per Raquel Méndez. Accés lliure,
limitat a l’aforament del teatre.
Organitza: La Im.perfecta i Ajuntament de Tarragona
Patrocina:

Organitzen: grups de foc de Tarragona
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22 h, Catedral, capella dels Sastres.
Concert de Santa Tecla dels
Ministrers del Consell Municipal.
L’any 2002 la ciutat de Tarragona
va recuperar amb el Toc de Crida
una de les formacions musicals més
antigues de la cultura popular. Segons
consta documentat, el dia 9 de juliol
de 1514 l’arquebisbe de Tarragona
Alfons d’Aragó va entrar a la ciutat
acompanyat d’aquesta formació.
Un concert de luxe en un espai únic.
Entrada lliure.
Organitza: Ministrers del Consell Municipal
Col·laboren: Capítol de la Catedral i Ajuntament
de Tarragona

Dijous 15

22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Conteclada, a càrrec de Joan Reverté
i Imma Pujol. Accés lliure, limitat a
l’aforament de la sala. Acte recomanat
a partir de 14 anys.
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22 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Cinema a la fresca. Kill Bill v.1 (Quentin
Tarantino, 2003). Entrada lliure.

9 h, Recinte Firal, davant l’estació de
tren, ininterrompudament fins a les 21
h. Santa Tecla Solidària - Marató de
Donació de Sang i Plasma. Cada dia mil
persones necessiten sang a Catalunya.
Us animeu a ajudar-les? Reserveu hora
a www.donarsang.gencat.cat. Veniu a la
#msangtgn i #viuifesviure!

Organitzen: Banc de Sang i Teixits, conjuntament
amb l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès i
l’Ajuntament de Tarragona

9.30 h, Escola Cèsar August. Santa Tecla
a les Escoles. Els gegantons Negritos i els
Gegants Moros Petits a les Escoles.
9.30 h, Col·legi Mare de Déu del Carme.
Santa Tecla a les Escoles. La Cucafera
a les Escoles.
9.30 h, Escola L’Arrabassada. Santa Tecla
a les Escoles. El Lleó a les Escoles.
9.30 h, Escola Pau Delclòs. Santa Tecla a
les Escoles. Ball de Gitanes a les Escoles.
9.30 h, Escola Ponent. Santa Tecla a les
Escoles. L’Aligueta a les Escoles.
9.30 h, Escola Torreforta. Santa Tecla a
les Escoles. Els Castellers de Sant Pere i
Sant Pau a les Escoles.
9.30 h, Escola El Serrallo. Santa Tecla
a les Escoles. Els Xiquets del Serrallo
a les Escoles.
15.15 h, Escola Mediterrani. Santa

Tecla a les Escoles. El Ball de
Serrallonga a les Escoles.
15.15 h, Escola Solc. Santa Tecla a les
Escoles. El Ball dels Set Pecats Capitals
a les Escoles.
15.15 h, Escola Sant Pere i Sant Pau.
Santa Tecla a les Escoles. El Ball de
Diables a les Escoles.
17.30 h, parc Saavedra. Obrim La
Terrasseta meets Jamaica.
Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

17.45 h, parc Saavedra. La Terrasseta. DJs
Ganjanights (oldies, soul / Tarragona).
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
amb els seus ritmes jamaicans envinilats
entre les actuacions de La Terrasseta
meets Jamaica. Podrem gaudir de sets
d’alguns dels components, com ara Dijei
Luna, Monzon-Hero i Monkey Punch. Us
esperen per gaudir de Santa Tecla!
Preu (Ganjanights + Misha1dem): 2 € (taquilla o
www.laterrasseta.com)

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. Places limitades.
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia obligatòria a
www.imaginautes.cat
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

18 h, pg. de les Palmeres. Fes-tecletes
2022. Taller festiu. Escalfem motors per
la tarda musical familiar del fes-tecletes
amb un taller que ens ajudarà a cantar i
ballar les cançons del Xarim Aresté i dels
temes punxats per la Gemita Dinamita. Oi
que commemorem 700 anys de l’arribada
del braç de Santa Tecla a la ciutat?

Organitza: Tecletes, Associació de Mares de Tarragona
i Ajuntament de Tarragona

18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa
Tecla gastronòmica. Estrella Damm
patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. Enguany tindrem Teclatapa
per partida doble. Durant tot el cap de
setmana podrem gaudir de diversos
entrepans i begudes a l’espai recuperat,
després de la pandèmia, de la plaça
Verdaguer: entrepans de frànkfurt, de
bacó i formatge, de llom i formatge,
vegetal, i també patates fregides. Una
iniciativa de les associacions Cayo Largo,
Colla La Bóta, Màgic Dansa, Petada i
Peripatètics, Platinum i Spectrum.
18 h, parc de la Ciutat, fins a les 22 h.
TGN al Parc. Joc lliure i experimentació
amb propostes sensorials, motrius,
construccions, etc., amb acompanyament
musical i servei de barra.
Organitza: GamLab Cooperativa

18 h, jardins de la Casa de la Festa, Via
Augusta. Homenatge i presentació del
nou vestuari dels portants dels Gegants
Moros i Negritos. Fa més d’un segle que
el col·lectiu gitano de la Part Alta de la
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Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

16

divendres
setembre

22 h, pl. de la Font. Ballada de festa
major amb l’Esbart Dansaire de
Tarragona. Des de fa molts anys, els
esbarts tarragonins ens mostren el seu
bon fer per la Festa Major. Enguany
és el torn de l’Esbart Dansaire, que
posarà damunt de l’escenari les seves
millors creacions coreogràfiques.
Dansa catalana en estat pur.
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XARIM
ARESTÉ

18 h, pl. de les Cols. Fes-te gran i dona
el teu xumet a la Víbria. És el moment de
fer un pas per ser més grans, és l’hora de
donar el xumet a la Víbria!
Organitza: Associació Colla de Diables Voramar Víbria de Tarragona

18 h, pl. Carles Llorach. Jornada
Tarracolúdica de Santa Tecla. L’Associació
Lúdica i Cultural Club Diògenes de
Tarragona us convida a gaudir d’una tarda
divertida jugant a jocs de taula moderns
i molt diferents: d’habilitat, cooperatius,
familiars, de rols ocults, de misteri, de
deducció, etc. Veniu a jugar amb nosaltres!
Activitat apta per a majors de 6 anys (els
menors d’edat cal que vagin acompanyats
d’un pare o tutor). Podeu venir sols o
acompanyats d’amics i família.

Més informació: clubdiogenestarragona@gmail.com
Organitza: Associació Lúdica i Cultural Club Diògenes

18.30 h, pèrgola del Serrallo.
Presentació del Ball de Titans.
Coincidint amb els set-cents anys de
la seva primera notícia, el Gremi de
Marejants proposa tornar a formar part
del Seguici Popular de la ciutat, tal
com havien fet des del segle XIV fins
a les primeries del segle XIX. I ho fa
amb el Ball de Titans, documentat a la
ciutat des del segle XV però que esdevé
especialment popular entre els segles
XVII i XVIII. És un element clarament
diferent de la resta i que no es troba
documentat en altres poblacions
del país. Unes grans robes de colors
uneixen en grups els balladors, que
porten una màscara i uns barrets
decorats amb aus i elements marins.
Les polaines plenes de cascavells,
combinat amb els salts dels balladors,
donen un complement musical al grup
de ministrers que els acompanya.
Per aconseguir el resultat que avui
es presenta ha calgut comptar amb
l’esforç col·lectiu de persones de
contrastada solvència en cada un
dels apartats treballats: l’escultora
i constructora Àngels Cantos, que
ha dissenyat i construït barrets i
màscares, Josep Maria Casas, que
ha fet el vestuari, M. del Claustre
Fà, encarregada de la coreografia,
Rafel i Oriol Guinovart, que han fet
la música, i Salvador Fa, expert en

elements populars de la festa i la
dansa. I la tasca de recerca històrica i
documentació l’han dut a terme el Dr.
Josep M. Sabaté i Bosch i Quim Mas
Carceller.
L’entusiasme de la gent del Gremi, amb
noves incorporacions, ha fet que hi
hagi un important nombre de balladors
disposats a gaudir de la festa i a fer-ne
partícip tota la ciutat. Poder recuperar el
ball ha representat un orgull i una alta
responsabilitat per al Gremi. Que ballin
els Titans!
Organitza: Societat Marítima i Protectora - Gremi de
Marejants
Col·laboren: REPSOL, Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Tarragona, Port de Tarragona i
Diputació de Tarragona

19 h. Icomar, Riu Clar, Parc Riu Clar,
Albada, la Floresta, Torreforta, la
Granja, El Pilar, Camp Clar i Bonavista.
TradiTrenet. Els músics locals es pugen
al trenet per anar repartint música
per diferents indrets de la ciutat. Hi
participen Grallers Els Bordons, Grallers
Tocaferro i Grallers l’Alfàbrega
19 h, pg. de les Palmeres. Fes-tecletes
2022. Concert de Xarim Aresté. Famílies,
prepareu-vos per gaudir del concert de
Xarim Aresté, que presenta el seu cinquè
disc en solitari anomenat “Ses entranyes”.
Cançons creades des de dins i gravades
de manera instintiva amb la nova banda
en tan sols un dia i mig.
Organitza: Tecletes, Associació de Mares de Tarragona
i Ajuntament de Tarragona
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DONA EL
XUMET

ciutat és l’encarregat de fer ballar els
Gegants Moros i Negritos de la ciutat. Es
tracta d’una tasca que els omple d’orgull
i que es va transmetent de generació en
generació. Al llarg dels anys, han estat
moltes les persones que han passat per
sota de les quatre figures. Amb aquest
acte es vol fer un homenatge a tres antics
geganters que, malauradament, ja no es
troben entre nosaltres però que van tenir
una gran implicació i trajectòria amb els
Gegants Moros i Negritos: Jaume Ximenis
Domingo, Jaumitus, Antonio Segura
Garcia, Paiet Segura, i Anastasi Ximenis
Domingo, l’Onclu Calent. I també es
farà la presentació del nou vestuari dels
mateixos portants.
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Preu (Ganjanights + Misha1dem): 2 € (taquilla o
www.laterrasseta.com)

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

Mulassa Petita, coordinada pel fotògraf i
mulasser Marc Torija. Una manera visual
i atractiva d’acostar-se a la trajectòria
històrica d’aquest element del Seguici
Petit, i a les seves particularitats, a través
de la mirada de diversos fotògrafs de dins
i fora de l’entitat. De la mateixa manera
que les mulasses disposen d’espiera, des
d’on els seus portadors observen l’exterior,
aquest recorregut es du a terme per mitjà
de l’espiera dels fotògrafs, que no és altra
que l’objectiu de la càmera. L’acte es
tancarà amb un homenatge als actuals
mulassers petits.

19 h, Capsa de Música, av. Vidal i
Barraquer, s/n (antiga Tabacalera).
Tecla a Capsa amb Sona9. Enguany ens
acompanyaran el grup Crisbru, liderat per
la cantant barcelonina Cristina Brugada,
un projecte que busca transmetre un
missatge de força i sinceritat en la seva
proposta musical, i Microhomes, un trio
del barri de Sant Andreu a Barcelona,
actuals guanyadors del premi JoventutCases de la Música del Sona9, un guardó
que els ha permès durant aquest any
anar preparant el seu primer disc, que
gravaran aquesta tardor sota la producció
de Jordi Bastida, guitarrista d’Els Pets.
Accés lliure, condicionat a la capacitat
de la sala.

19.30 h, parc de la Ciutat. TGN al Parc.
R que R per Tornavís Teatre. La Reme
està desbordada: ha perdut la fórmula
per poder reduir els residus. Sap que eren
quatre o cinc R però no se’n recorda. Li
costarà, trobar aquestes R, a ella sola, i
per això avisa dos ajudants: el Plàstic i el
Comodín. Amb aquests tres personatges
tan histriònics aprendrem eines per tenir
vides més sostenibles.

20 h, Teatre Metropol. Santa Tecla té
màgia. Enguany el jove mag Albert PQ
ens presenta l’espectacle Spektrum,
amb el qual descobrireu, a través de
l’il·lusionisme de gran format, les
possibilitats d’impressionar que tenen la
llum i el so fets espectacle.
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Organitza: Capsa de Música
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19 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Inauguració oficial de les XXXIV 24
Hores de Natació. Acte de benvinguda i

primers relleus. Hi participen esportistes,
personatges i autoritats locals.
Organitza: Club Natació Tàrraco

19 h, Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona, c. Santa Anna,
8. Inauguració de l’exposició “El lloc.
Joan Rom”. “El lloc” és el nou projecte
expositiu de l’artista Joan Rom, amb
el qual presenta el seu últim treball
escultòric a la ciutat de Tarragona.
L’exposició es podrà visitar del 16 de
setembre al 30 de novembre.

Organitza: GamLab Cooperativa

19.30 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Masterclass zumba. Veniu a ballar
amb el Tàrraco! Zumba per a petits i
grans. Obert a tothom, entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco

19.30 h, Pati Jaume I, Ajuntament de
Tarragona. “20 anys de la Mulassa Petita.
Mirades des de l’espiera”. Presentació de
l’exposició fotogràfica dels vint anys de la

Organitza: Mulassa de Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona, Agrupació del
Bestiari Festiu de Catalunya i Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

Preu: 8 € (entrades.tarragona.cat)
Organitza: Associació Cercle Màgic de Tarragona
Tarracadabra

OPERACIÓ
TECLA
20 h, Tinglado 1 del Moll de Costa.
Presentació del llibre Operació Tecla,
de Joan Carles Blanch. Aquesta història
il·lustrada interpreta les raons de l’arribada
del Braç de Santa Tecla a Tarragona com
una història de poder que al llarg del temps
ha anat configurant gran part del tarannà
que ens és propi. Realitat i ficció, text i
il·lustracions, s’hi barregen, amb una clara
voluntat didàctica d’explicar com arrela
Santa Tecla a la societat tarragonina, des
del segle XIV fins avui.
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Col·labora: Vermut Yzaguirre
Edita: Cossetània Edicions
Patrocina:

20 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86.
Veniu a conèixer l’aikido! Has practicat
l’aikido? Ara és el moment de provar-lo!
Classe oberta a persones adultes, a partir
de 16 anys. Només cal dur roba còmoda.
Obert a tothom, entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco
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19 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert Misha1dem (reggae /
Barcelona, Canadà). Misha1dem és una
cantant canadenca d’arrels jamaicanes
instal·lada a Catalunya. Va créixer
envoltada de reggae, dancehall i roots, i
prové de la cultura del Sound System (ha
format part del col·lectiu Purple Rockets).
Ens presentarà el seu primer disc, Black
& Alive (Panchita Records), que crida a la
consciència, a la reflexió i a l’esperança,
acompanyada de la seva banda, amb
Quim Siva Simó (Adala) al capdavant.
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Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

20.15 h, pg. de les Palmeres. Fes-tecletes
2022. Dj Gemita Dinamita. Per acabar
la vetllada familiar musical, Gemita
Dinamita arriba il·lusionada i amb la
maleta carregada de discs que ens faran
moure peus i malucs a ritme de Soul, Pop
i R’n’B amb tocs de Tropicalisme i Bugalú.
Les seves sessions desborden entusiasme
i bellugor i són un recorregut arreu dels
seus indrets preferits i escollits per a
l’ocasió. Som-hi!
Organitza: Tecletes, Associació de Mares de Tarragona
i Ajuntament de Tarragona

20.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta. DJs
Ganjanights (oldies, soul / Tarragona).
Preu (Ganjanights + Adala + The Baggies): 4 € (al
mateix espai o a www.laterrasseta.com)

20.30 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Exposició “La sincro al CN Tàrraco”.
Veniu a conèixer la natació artística
a Tarragona. Imatges dels inicis de la
sincronitzada al Tàrraco. Obert a tothom,
entrada lliure.
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Organitza: Club Natació Tàrraco
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20.30 h, parc de la Ciutat. TGN al Parc.
Sopar col·lectiu i música. Porteu el vostre
menjar o compreu-lo aquí per sopar a la
fresca plegats.
Organitza: GamLab Cooperativa

21 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Música i sopars a la fresca amb food
trucks. Oferta gastronòmica amb una
carta variada, de proximitat i popular:
piadines, pizzes, empanades, menjar
tailandès, menjar vegà i molt més!
Entrada lliure.
21 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Graellada popular. Pintxos, xistorra i
llonganissa amb xips. Amb pa i beguda.
També farem entrepans fins a les 24 h.
Cal comprar el tiquet a la recepció. Obert
a tothom, entrada lliure.
Preu tiquet: 8,50 €
Organitza: Club Natació Tàrraco

21 h, Pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona. Assaig especial de canalla
previ a la Diada del Primer Diumenge de
Festes. Viviu des de dins un assaig previ
a una de les diades més importants de
l’any amb la colla degana de la ciutat.
Organitza: Xiquets de Tarragona

21.15 h, pl. de les Cols. Assaig especial
de pilar caminant. Una de les tradicions
més nostrades, que requereix un assaig
específic. Viviu-lo en directe!
Organitza: Xiquets de Tarragona

22 h, Teatre Auditori Camp de Mart.
La Banda Unió Musical de Tarragona
presenta Amparito.cat. El pasdoble
Amparito Roca s’ha convertit en un himne
a Tarragona, però en coneixeu la història?
Sabeu qui era Amparito Roca? Veniu a
descobrir-ho al concert de la BUMT, que,

juntament amb la TarracoRock i l’actor
Fermí Fernández, us faran passar una
nit inoblidable en què s’interpretaran els
millors temes del pop-rock català de tots
els temps: Gossos, Oques Grasses, Els
Pets, Sopa de Cabra, Els Catarres, Doctor
Prats i molts més. No espereu que us ho
expliquin, viviu-ho de primera mà!

Preu: entrada general, 6 €; socis de la Unió Musical
de Tarragona, 3 €
Organitza: Banda Unió Musical de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla

22 h, Rambla Nova, tram Balcó.
Hardground Fest. Per aquestes festes
de Santa Tecla, Hardground, l’Associació

de Veïns Merceria i Voltants - Part Alta
i l’Associació Amics de la Part Alta hem
decidit cuinar el Hardground Fest, amb
plats carregats de punk-rock, reggae i
rap. D’entrants tindrem La Model, grup
revelació de pop-punk a Tarragona, i Billy
el Nen, un veterà de la cultura hip-hop
al territori. De primer plat tindrem els
Libreum, pinzellades de hardcore i punk
des de Lleida per encendre la nit, i els
Groggy Rude, tarragonins coneguts per
la seva potència i disbauxa. De segon
tindrem Impuls, que ens presenten el seu
nou àlbum, Mar Negre, i The Jodes, grup
de punk-rock amb una llarga trajectòria.
I tot això no podia acabar d’altra manera
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20.15 h, local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona. Assaig obert de canalla. Veniu
i participeu amb els més menuts en un
assaig previ a la diada de Santa Tecla de
la Colla Jove.
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THE BAGGIES

Organitzen: Hardground, Associació de Veïns Merceria
i Voltants - Part Alta i Amics de la Part Alta

Preu (Ganjanights + Adala + The Baggies): 4 € (al
mateix espai o a www.laterrasseta.com)

22 h, Pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona. Assaig especial previ a la
Diada del Primer Diumenge de Festes.
Viviu des de dins un assaig previ a una de
les diades més importants de l’any amb la
colla degana de la ciutat.
Organitza: Xiquets de Tarragona

22 h, local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona. Assaig general obert per
preparar la Diada del Primer Diumenge
de Festes.

23 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Nit amb música en directe. A la
nit, ballarem amb els millors temes del
moment. Celebra la festa del Tàrraco!
Obert a tothom, entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco

ADALA

Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

22 h, local dels Xiquets del Serrallo.
Segon assaig especial de Santa Tecla,
obert a tothom.
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Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau
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22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3.
Conteclada, a càrrec d’Ingrid Ventura
i Karme González. Accés lliure, limitat a
l’aforament de la sala. Acte recomanat a
partir de 14 anys.

23.30 h, pl. del Rei. Revetlla matalassera
amb Bala Hits. Un viatge d’anada i
tornada per tots els referents i estils
musicals que han fet i fan història a les
nostres vides. I perquè no s’aturi el ritme,
la vetllada seguirà amb DJ Ceba. Nit
imperdible a la plaça del Rei.
Organitza: Xiquets de Tarragona

Organitza: Colla Xiquets del Serrallo

22 h, local de la Colla Castellera de
Sant Pere i Sant Pau. Assaig general de
castells. S’acosta Santa Tecla i volem
ser-hi tots.

Acompanyat de la seva gran banda, amb
el seu germà Quim Siva Simó i Otger
Ibars, ens garanteix un concert que ens
farà ballar i vibrar.

22 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Adala (reggae/ Guinardó).
Adala és la màscara musical de Guillem
Simó, que ens ve a presentar el seu
darrer disc, Klima, i també cançons
que avalen la seva trajectòria, com
“Drames”, “Nòmada” o “Malefici”.
Adala fa música compromesa, barrejant
referents jamaicans com Burning Spear
o Israel Vibration i amb influències de la
música de cantautor llatinoamericana.

23.45 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb The Baggies, homenatge a
Madness (2-tone, ska / Catalunya). Per
continuar la nit jamaicana, membres de
Skatalà, Dr. Calypso, Soweto, Pirat’s Sound
Systema i Discípulos de Otilia s’han unit
sota el nom de The Baggies, ni més ni
menys, per fer un tribut a la banda britànica
Madness! Ens prometen una bona estona de
gastar sola de les sabates a ritme de grans
clàssics com “Baggy Trousers”, “House of
fun”, “One step beyond” i molts d’altres. Una
nit que promet!
Preu (Ganjanights + Adala + The Baggies): 4 € (al
mateix espai o a www.laterrasseta.com)

24 h, c. Cós del Bou 23. Revetlla Lila de
Santa Tecla. La nit musical comença
amb Rocket Dj, sempre amb ganes de
sorprendre. Ha actuat a festivals com FIB,
Arenal Sound i Sonorama Ribera.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

1.15 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Flox (nu-reggae, electrònica
/ França). La Terrasseta meets Jamaica
recupera la seva aposta internacional amb
el francès Flox. Amb una sòlida carrera a
l’esquena i cançons amb més de set milions
de reproduccions, ve a presentar-nos el seu
vuitè disc, Square, on barreja nu-reggae,
roots i dub amb bases electròniques. El
multiinstrumentista ha preparat un xou
acompanyat d’un instrument i pantalles
creades per ell mateix on pot controlar,
a través de midis i loops, sons i cançons
que ens faran ballar fins a ben entrada la
matinada. Entrada lliure.
2 h, c. Cós del Bou, 23. Revetlla Lila de
Sant Tecla. Seguim amb la Dj Ley, amb una
trajectòria de més de deu anys, i ha obert
shows per a Bruno Mars, Coldplay o U2.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

3 h, parc Saavedra. La Terrasseta. DJ
Lupe. Selectora lleidatana, resident de
La Terrasseta, membre de Ganjanights.
Amant de la música negra, l’ska clàssic,
el reggae, el mod, els 60s, els 80s, la
cúmbia, la champeta i el rap, DJ Lupe
garanteix una estona ben moguda i per a
tots els gustos! Entrada lliure.

Divendres 16

que amb unes bones postres de sweet
soul music que ens faran brindar a tots
plegats amb gustos com l’ska, l’early
reggae i el punk-rock.
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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
manera extraordinària, els següents
espais seran d’accés gratuït durant tot el
dia i estaran oberts 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
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9 h, Recinte Firal, davant l’estació de
tren, ininterrompudament fins a les 21
h. Santa Tecla Solidària - Marató de
Donació de Sang i Plasma. Cada dia mil
persones necessiten sang a Catalunya.
Us animeu a ajudar-les? Reserveu hora
a www.donarsang.gencat.cat. Veniu a la
#msangtgn i #viuifesviure!
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Organitzen: Banc de Sang i Teixits, conjuntament
amb l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès i
l’Ajuntament de Tarragona

9 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86.
Triatló: natació a la piscina, ciclisme
i cursa a peu. Entrena’t amb la nostra
secció de triatló: natació, bicicleta
i cursa a peu! És necessari tenir la
llicència de triatló o de ciclisme per
participar-hi.
Organitza: Club Natació Tàrraco

9.30 h, Skatepark Francolí Tarragona.
Competició de skate i classe oberta
(diferents nivells).
•
Classe oberta de skate (diferents
nivells), de 9 a 11 h. Activitat
gratuïta amb inscripció prèvia (de
12 a 35 anys). Des d’iniciació fins
als trucs més complicats, veniu i
aprofiteu els consells dels millors
skaters de Tarragona.
•
Competició de skate, a partir de
les 11.30 h. Activitat gratuïta,
inscripció a l’Skate Park fins a les
11 h (de 12 a 35 anys). Els millors
skaters de la província posaran
en pràctica els seus millors trucs.
Exhibició i rivalitat per guanyar.
Veniu, passeu-ho bé i animeu els
participants!
Organitzen: Servei Municipal de Joventut i Club
Skate de Tarragona

10 h, pl. de la Font. Xistorrada popular
2022. El clàssic esmorzar del primer
dissabte de festa major.

Preu: entrepà de xistorra i canya, 3 €
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

10.30 h, parc Saavedra. Obrim La
Terrasseta Feminista.

Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

9.30 h, pg. de les Palmeres. Fes el teu
nino-nano. No tens cap element del
Seguici fet per tu per participar en el Feste la Festa? No t’amoïnis, pots participar
en aquest taller de manualitats dels
Chargrossos de Tarragona. Construeix el
teu nano, bèstia o gegant preferit amb
una capsa de cartró.
Inscripció: 2 € (el mateix dia de l’activitat), fins a
exhaurir materials
Organitza: Chargrossos de Tarragona

10 h, Rambla Nova, a l’altura del punt
d’informació. Estand solidari GAIA Tarragona.
Estand solidari i informatiu, marxandatge,
campanya sobre adopció responsable,
campanya “No a l’abandonament” i
campanya d’esterilització.
Organitza: GAIA Tarragona

10 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Judo en família. Veniu a practicar el
judo! Petits i grans, veniu a conèixer el judo
amb la família o els amics. Cal portar roba
còmoda. Obert a tothom, entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco

10.30 h, parc de la Ciutat, fins a les
14.30 h. Espai La Guingueta. Espai de
joc educatiu i familiar a l’aire lliure.
Racons de jocs i tallers de contacontes,
manualitats, etc.

Organitzen: GamLab Cooperativa i Institut Municipal
d’Educació de Tarragona

11 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Presentació del projecte Basoa
(Biscaia) i espai de trobada amb entitats
feministes del Camp de Tarragona. La
paraula basoa en basc significa ‘bosc’ i
simbolitza l’ecosistema més ric, salvatge
i lliure de la naturalesa. Qui escapa
acudeix al bosc, cadascuna al seu bosc.
És el refugi natural on neix l’aquelarre,
l’assossec i la vida. Basoa és una casa
viva, un projecte comunitari situat a la
vall d’Arratia (Biscaia) que s’organitza
com a espai alliberat on conspirar, gaudir
i començar a viure la vida que somiem.
Veniu a descobrir el projecte i a compartir
coneixement col·lectiu! Entrada lliure.
Amb el suport del Siad Tarragona
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dissabte
setembre

17

La Marató de Sang, el matí
gastronòmic, la Mostra de Folklore Viu,
els grans concerts i la Nit del Patrimoni

FES-TE EL TEU
NINO-NANO
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Recorregut: pl. de la Font, c. Comte de Rius, Rambla
Nova, c. Cañellas, pl. Corsini, c. Lleida, c. Sevilla,
c. Vapor, pl. dels Infants, c. Reial, c. Pere Martell i
el Serrallo.
Organitza: Colla Xiquets del Serrallo

11 h, Balcó del Mediterrani. Recepció
de totes les persones participants
en la 32a edició del programa Festa
per a Tothom. Aplec de gegants i
bestiari inclusiu: la Geganta Frida,
el gegantó de Sant Rafael, el Gegant
Martí de la Colla Gegantera de Premià
de Mar, Gegants del Port de Tarragona,
Associació de Portants dels Nanos Nous
de Tarragona, Grallers Tocaferro i la
colla de grallers del CEE Sant Rafael.
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Organitzen: Conselleria de Capacitats Diverses de
l’Ajuntament de Tarragona, Dow Chemical i Festa x
Tothom Portants de la Frida
Col·laboren: Port de Tarragona, ONCE, Llegat 2018,
Transports NIKA i Raffa Gelatti
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11.30 h, Rambla Nova, davant del
Teatre Tarragona. Plantada i rebuda
dels elements participants a Fes-te la
Festa. Arriba la quarta edició del Fes-te
la Festa amb molta força. No us perdeu
la cercavila de participació popular més
divertida de les festes, amb la presència
dels gegants d’escoles i entitats.

12 h, Teatret del Serrallo, Moll de
Pescadors, 1. Les sabates de la Mulassa
Petita, taller espectacle infantil. Us
heu adonat que els peus és l’única part
del cos que veiem dels portants de la
Mulassa Petita? No en veiem el cap,
ni els braços, ni les mans, ni tan sols
els ulls que miren per la reixeta. Dels
portants només en veiem els peus. Els
peus, que són els que la fan ballar. I tot
i ser una mula, no li calen ferradures
sinó espardenyes. La Mulassa Petita, per
celebrar el 20è aniversari, volia ballar
amb unes sabates diferents!

Durada: 50 minuts
Organitzen: Mulassa de Tarragona, Teatret del Serrallo
i Genovesa Narratives Teatrals
Col·laboren: Port de Tarragona i Ajuntament de Tarragona

12 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86.
MiniTri: aquatló infantil. Veniu a practicar
el MiniTri amb la secció de Triatló: piscina
i cursa a peu amb el Tàrraco. Obert a
tothom, entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco

12 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Cross, entrenament funcional. Posa’t
en forma amb aquest entrenament del
Tàrraco! Cal portar roba còmoda. Obert a
tothom, entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco

12 h, pl. de la Rumba / pl. de l’Antic
Escorxador. Inauguració de la plaça
de la Rumba amb la descoberta de la
placa situada entre la Muralla Romana
i el carrer de l’Escorxador. Tot seguit, 8è

Vermut Rumber. Fidel a la cita, arriba
el vermut més matiner de les festes, on
la rumba farà moure el cos de tothom.
Enguany ballarem al ritme de Retales 2.0 i
Vergüenza Ajena.
Organitzen: Associació de Portadors dels Gegants
Vells i del Cós del Bou de Tarragona i Vergüenza Ajena

12 h, pg. de les Palmeres. SenSoria.
Gaudeix de la música electrònica en
directe per ballar amb l’equip de SenSoria,
que crearà un ambient únic amb els
següents DJs:
•
Jobo. DJ tarragoní amb una llarga
experiència i amb un estil musical
soulful-house únic.
•
Ove DJ i Miki Llançana. Dos coneguts
artistes provinents d’Igualada que
compartiran cabina per fer-nos
ballar al ritme del minimal house.
•
Locoromolo. DJ de la zona del
Tarragonès que ha conquerit les
sales més conegudes de la província
amb el seu característic estil house.
Organitza: Associació SenSoria Group

12 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Presentació del projecte Basoa: una
casa refugi. Presentació d’experiències.
Basoa és una casa comunitària per a
la trobada de defensores i activistes de
drets, migrants o autòctones, en trànsit
o permanents, allotjades o no. Un espai
solidari que procura el seu descans i que
és la seva rereguarda, el seu refugi i la
seva veu. Donarem veu a les defensores
acollides a Basoa per conèixer la seva

història i descobrir la seva vinculació al
projecte. Entrada lliure. Amb el suport de
Cooperació Tarragona.
12 h, des de la Rambla Nova, davant del
Teatre Tarragona. Cercavila Fes-te la
Festa. Ara sí, acompanyem els gegants
de les escoles i les entitats amb tots els
elements del Seguici i més imatgeria que
heu confeccionat, amb la col·laboració
dels músics d’El Tecler i de l’Aula
d’Instruments Tradicionals de l’Escola
Municipal de Música de Tarragona. Que
comenci la cercavila! A l’arribar, animació
infantil amb la Cia. Picarols. Recorregut:
Rambla Nova per la coca central, fins al
davant de la Font del Centenari.
Organitzen: Comissió de Treball per a l’Arrencada i
Chargrossos de Tarragona

12.30 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Intervenció artística de Jordi LlortFiguerola. L’artista multidisciplinari
i ecowarrior tarragoní crearà unes
mandales aquàtiques per celebrar la
Diada del club.
Organitza: Club Natació Tàrraco

12.30 h, pl. de les Cols. De vermut amb
la Big Band de la Banda Unió Musical
de Tarragona. Un bon vermut, una bona
companyia i molta música a ritme dels
adults de l’escola BUMT. La BigBand
BUMT us proposa una manera musical i
festiva de fer el vermut de Santa Tecla.
Organitza: Associació Nova Escola Banda Unió
Musical de Tarragona
Patrocina:
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10.30 h, des de la pl. de la Font fins al
Serrallo. Baixada d’Amparitos. Torna la
tradicional Baixada d’Amparitos, que
anirà des de la Part Alta fins al Serrallo,
amb parades a diferents bars de la ciutat,
acompanyada de la Xaranga Tocabemolls.
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13 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Vermut aquàtic. Veniu a fer el vermut
al Tàrraco! Amb l’acompanyament
musical de DJ. Obert a tothom, entrada
lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco

13 h, pèrgola del Serrallo. El tradicional
vermut Yzaguirre dels musclos, una de les
millors combinacions a l’hora del vermut,
acompanyat de la millor selecció musical.
Toca vermut!
Preu per cada ració de musclos i vermut: 2 €
Organitzen: Xiquets del Serrallo i Colla de Diables
Voramar - Víbria de Tarragona
Col·labora:

13 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Festa aquàtica infantil! Els més petits
gaudiran de la piscina com mai. Inflables,
tobogans i molta diversió! Entrada lliure,
obert a tothom.
Organitza: Club Natació Tàrraco
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14 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Sardinada i fideuada popular. Veniu
a dinar amb el Tàrraco! Obert a tothom,
entrada lliure.
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Preu tiquet: sardinada, 6,75 €; fideuada, 8,50 €
(inclou beguda i postres)
Organitza: Club Natació Tàrraco

14 h, c. Cós del Bou, pl. de l’Esperidió
i bda. Pescateria. Santa Tecla
Gastronòmica. XXII Paella Popular de les
festes. L’Associació d’Amics de la Colla
Jove prepara la XXII Paella Popular de les
festes. Un clàssic entre els clàssics que
intentarà oferir noves sorpreses per a
totes les persones que vinguin a tastar-la.
A l’acabar, la Txaranga Band Tocats ens
farà ballar a ritme de l’Amparito. Venda de
tiquets a l’estand de Festes o a la mateixa
colla, fins al divendres 13 de setembre.
Preu: associats, 10 €; no associats, 12 €
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

14.45 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Partits de waterpolo base i absoluts.
Veniu a veure jugar a waterpolo! Base
i absoluts amb un equip de Segona
Catalana, no us els perdeu! Obert a
tothom, entrada lliure.
Organitza: Club Natació Tàrraco

15 h, pl. de la Rumba. Dinar rumber amb
food trucks.

Organitzen: Associació de Portadors dels Gegants
Vells i del Cós del Bou de Tarragona i Vergüenza Ajena

17 h, pl. de la Rumba. Rumba per a la
canalla. Dantuvi amb la canalla introdueix
els més menuts a la festa rumbera.

Organitzen: Associació de Portadors dels Gegants
Vells i del Cós del Bou de Tarragona i Vergüenza Ajena

Tarragona és una realitat des de fa quatre
anys i volem que més jugadors i jugadores
descobreixin la passió per aquest esport.
Us animeu a provar-ho? Playball!
Organitza: CBS Wolves Tarragona

17 h, pg. de les Palmeres. SenSoria.
L’equip de SenSoria no descansa i torna
per activar-nos d’una manera més
intensa. En aquesta sessió de tarda
comptarem amb els següents artistes:
•
La Reunión. Col·lectiu format per
tres DJs de Torredembarra, els quals
us faran ballar al ritme del seu techhouse més animat.
•
Fer G. Conegut DJ tarragoní que estarà
amb nosaltres per crear un ambient
festiu únic, amb un estil tech-house
que no ens permetrà descansar.
•
Els DJs residents de SenSoria,
Adry Vergé i Dídac Llop, tancaran
l’esdeveniment de la millor manera
possible, amb un estil hardgroove
que farà que l’entrada de la nit sigui
enèrgica i especial.
Organitza: Associació SenSoria Group

17.15 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Exhibició de natació artística. Les
nedadores de la secció de Natació Artística
del CN Tàrraco oferiran una exhibició amb
diferents coreografies a la piscina exterior.
Organitza: Club Natació Tàrraco

17 h, parc de la Ciutat. Beisbol a
Tarragona. Volem convidar tots els
tarragonins i tarragonines a viure la
màgia del nostre esport. El beisbol a

17.30 h, parc Saavedra. Obrim La
Terrasseta Feminista.

Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

17.45 h, parc Saavedra. La Terrasseta. DJ
Trapella. Des del Maresme lliure i tropical,
amb el color lila sempre present que
representa la lluita feminista, DJ Trapella
crea una festa eclèctica amb un so i una
identitat propis gràcies a una fórmula
única: mesclar un gran ventall d’estils
musicals entre si i en directe, generant
un ambient de festa variada, versàtil i
divertida, per no deixar a ningú indiferent.

Preu (DJ Trapella + Lisasinson): 2 € (al mateix espai o
a www.laterrasseta.com)

18 h, Casa Canals, c. Granada, 11.
Mediterrani 1321. Viatge i maridatge de
vins, formatges i històries. Ara fa set-cents
anys la relíquia del braç de santa Tecla va
arribar a Tarragona des de l’altra punta
del Mediterrani, una expedició pagada en
part amb un carregament de formatges. Us
convidem a un maridatge de vins, formatges
i història del Mediterrani a l’edat mitjana
per rememorar aquell viatge amb les
espectaculars vistes al mar de la terrassa de
Casa Canals. Segona sessió a les 19.30 h
Preu: 20 €
Informació i reserves: reservas@argostarragona.
com - 977 101 800
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Argos Tarragona i Santa Teca

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. Places limitades.
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia obligatòria a
www.imaginautes.cat
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals
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12.30 h, La Pepita, pl. Verdaguer, 8.
Vermut musical amb The Soulman
Quartet. Vermut musical a la terrassa
de La Pepita amb The Soulman Quartet,
banda tarragonina que versiona amb
humor clàssics del soul, l’R&B i la música
disco dels anys 70 i 80.
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WOMEN’S
FEELINGS

Organitza: GamLab Cooperativa

18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa
Tecla gastronòmica. Estrella Damm
patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. L’espai gastronòmic que durant
quatre dies permet els àpats ràpids.
18 h, Casa de la Festa. Sigues nano per
un Dia! Quantes vegades us heu volgut
posar un nano? L’Agrupació de Portadors
dels Nanos Vells torna a brindar-vos
l’oportunitat després de la pandèmia. Si
tens una alçada igual o superior als 1,50
metres podràs posar-te a la pell d’un nano
i ser-ne portador per un moment. Enguany,
tindrem el Nano Capità i els Nanos Negrets.
Es recomana portar pantalons curts.
Activitat gratuïta amb aforament limitat: es
repartiran tiquets cada hora en punt.
Organitza: Agrupació de Portadors dels Nanos Vells
de Tarragona
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18 h, Teatre El Magatzem, c. Reding, 14.
Women’s Feelings. Women’s Feelings és
un viatge musical a través de les emocions
d’una dona en les diferents etapes de la vida.
Una partitura de veus diverses cantant sobre
l’amor, el desamor, la maternitat, l’amistat,
l’alegria i l’empoderament femení.
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Entrada: anticipada, 8 €; taquilla; 10 €; socis, 5 €
Venda d’entrades: www.cooperativaobrera.cat
Organitza: Cor Al·leluia de Tarragona

18 h, Pastisseria Conde, c. Comte
de Rius, 5. El Goig de Santa Tecla.
Pastisseria Conde ens porta novament
aquest bescuit de xocolata amb
Chartreuse que s’ha convertit en la pasta
ideal per acompanyar el nostre cafè de
les festes. No us quedeu sense la vostra!
Venda prèvia de tiquets a la mateixa
pastisseria fins a exhaurir-ne existències.
Preu: 1 €
Organitza: Pastisseria Conde

18 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja,
86. Cloenda de les XXXIV 24 hores
de Natació. Un esportista o persona
destacada nedarà al darrer relleu de la
jornada!
Organitza: Club Natació Tàrraco

18 h, pl. de la Font. El Convit del 700.
Plantada de les bèsties participants. La
38a Mostra de Folklore Viu de Tarragona
és extraordinària, ja que celebra els
set-cents anys de l’arribada del Braç
de Santa Tecla. Per aquest motiu, s’ha

convidat els elements festius més
representatius dels Països Catalans, tot
replicant el nostre Seguici.
A la plantada hi participaran el Drac de
Vilafranca, el Bou de Figueres, la Pàjara
de Terrassa, la Godra de Caldes de
Montbui, l’Àliga de Girona, la Mulassa de
Valls, la Cucafera de Montblanc, el Lleó
de Barcelona i la Família Robafaves de
Mataró.
18.30 h, pl. de la Rumba. P-tardeig
rumber. Gaudim d’una bona tarda entre
amics i amb l’excel·lent so de Son del Sur.

Organitzen: Associació de Portadors dels Gegants
Vells i del Cós del Bou de Tarragona i Vergüenza Ajena

19 h. Sant Salvador i Sant Pere i Sant
Pau. TradiTrenet. Els músics locals es
pugen al trenet per anar repartint música
per diferents indrets de la ciutat. Hi
participen Grallers La Virolla, Grallers Els
Quatre Garrofers i Grallers Esperidió
19 h, Capsa de Música, av. Vidal i
Barraquer, s/n (antiga Tabacalera).
Teclautors 22. Un any més aquest espai
es converteix en l’escenari de noves i
joves propostes musicals. Enguany ens
acompanyaran el cantautor barceloní
Roger Padrós, guanyador de l’última
edició del concurs per a cantautors
Portautors, i el grup Onniria, una banda
d’arrel tarragonina que s’estrena tocant
a la nostra Festa Major. Entrada lliure,
condicionada a la capacitat de la sala.
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Capsa de Música i Portautors

19 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Lisasinson (pop-punk,
garatge / València). Lisasinson és
una barreja de línies de bateria punk,
melodies de guitarra poperes i lletres i
actitud descarades. Un grup de garatge i
pop-punk enganxós cuinat a València amb
influències de grups com The Primitives,
Tiger Trap, Aerolíneas Federales, Fresones
Rebeldes, Ginebras i The Shop Assistants,
entre d’altres. Ens presenten el seu primer
disc, Perdona mamá, amb hits com
“Barakaldo”, “Soy una punk”, “Atasco” o
“Canción de entretiempo”.

Preu (DJ Trapella + Lisasinson): 2 € (al mateix espai o
a www.laterrasseta.com)

19 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. Vivim la màgia per l’autisme amb
el Mago Yunke. Segona gala benèfica,
organitzada per l’associació Todos En Azul
de Tarragona. Els diners recaptats aniran
destinats al projecte de creació del primer
Casal de l’Autisme de Tarragona. La gala,
que serà conduïda pel periodista i locutor
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18 h, parc de la Ciutat, fins a les 22 h.
TGN al Parc. Joc lliure i experimentació
amb propostes sensorials, motrius,
construccions, etc. amb acompanyament
musical i servei de barra.
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BOU DE
FIGUERES
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MOIXIGANGA
DE SITGES
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Miquel González, serà protagonitzada
pel Mago Yunke, que presentarà el seu
darrer espectacle, Conjuro. Yunke és
considerat un dels millors il·lusionistes
del món i ha estat guardonat amb el
Premi Mundial de la Màgia (2016 i
2018). Avui ens presentarà un tipus
d’il·lusionisme inèdit al nostre país, que
ofereix des de números amb molta força
i espectacularitat fins a jocs tendres que
faran les delícies de tot el públic. A la

Preu: 15 € i 20 € (entrades.tarragona.cat)
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19 h, des de la pl. de la Font. La
Cercavila del Convit del 700. Una ocasió
excepcional de veure en un mateix indret
els elements festius més representatius
de les festes majors del nostre país,
que actuaran en el mateix ordre en què
participa el Seguici tarragoní durant les
festes de Santa Tecla. Aquesta mostra és
un homenatge als seguicis populars dels
Països Catalans, i en especial al Seguici
tarragoní.
Amb la participació de: Ball de Diables
de Vilanova, Drac de Vilafranca, Bou de
Figueres, Pàjara de Terrassa, Godra de
Caldes de Montbui, Ball de Serrallonga
de Sant Quintí de Mediona, Àliga de
Girona, Mulassa de Valls, Cucafera de
Montblanc, Lleó de Barcelona, Família
Robafaves de Mataró, Ball de Bastons
de l’Arboç, Ball de Pastorets d’Igualada,
Turcs i Cavallets de Sant Feliu de
Llobregat, Ball del Patatuf de Sant
Climent de Llobregat, Ball de Cercolets
de Torredembarra, Ball de Gitanes del
Vendrell, Ball de Valencians de Lleida,
Ball de Prims de Reus, Dansa de la Moma
de Carcaixent i Moixiganga de Sitges.

En representació de: Festa de la Mare
de Déu de les Neus de Vilanova i la
Geltrú, Festa Major de Sant Fèlix de
Vilafranca del Penedès, Fires i Festes de
la Santa Creu de Figueres, Festa Major de
Terrassa, Festa Major i l’Escaldàrium de
Caldes de Montbui, Festa Major de Sant
Quintí de Mediona, Fires de Sant Narcís
de Girona, Festes Decennals de la Mare
de Déu de la Candela de Valls, Festes
de la Serra de Montblanc, Festes de la
Mercè de Barcelona, Festa Major de Les
Santes de Mataró, Festa Major de l’Arboç,
Festa Major d’Igualada, Festa Major de
Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat,
Festa Major de Sant Climent de
Llobregat, Festa Major de Santa Rosalia
de Torredembarra, Festa Major de Santa
Anna del Vendrell, Festa Major de Lleida,
Festa Major de Sant Pere de Reus, Festes
del Corpus de Carcaixent, Festa Major
Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges.
Itinerari: pl. de la Font, bda. Misericòrdia,
c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, c.
Pare Iglésias, c. de les Coques, c. Sant
Pau, pla de Palau, c. del Claustre, c. de
les Escrivanies Velles, pla de la Seu, c.
Pare Iglésias, c. Merceria, pl. del Fòrum,
c. Santa Anna, pl. del Rei, Pilats, bda.
Pescateria, pl. de l’Esperidió, c. Cós del
Bou i pl. de la Font.
A l’arribar a la plaça de la Font. Tanda
de lluïment de la 38a Mostra de Folklore
Viu. El Convit del 700. Els diferents
grups participants en la Mostra de
Folklore Viu aniran arribant a la plaça

de la Font per oferir el seu ball de
lluïment. Els grups que van entre el
Ball de Bastons i la Moixiganga la fan
simultàniament al llarg de tota la plaça.
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: totes les entitats del Seguici Popular
tarragoní
Patrocina:
Acte retransmès en directe per:

20.30 h, església del Col·legi Lestonnacl’Ensenyança, c. de l’Arc de Sant Llorenç,
2. Concert de cant coral de Santa Tecla
amb el Cor Jove de la Catedral i el Cor
L’Àncora de Tarragona. Com a cant final
s’estrenaran els Goigs dedicats al Braç
de Santa Tecla en la commemoració
del 700 aniversari de l’arribada de la
relíquia a la ciutat.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de Tarragona
Col·labora: Gogistes Tarragonins

20.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Dj Trapella.

Preu (DJ Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones):
4 € (al mateix espai o a www.laterrasseta.com)

21 h, Seminari, c. Sant Pau, 4. En-tres,
per Eduardo Guerrero. El Grup de
Ciutats Patrimoni de la Humanitat, dins
del seu cicle Escena Patrimonio, ens
ofereix un diàleg entre la dansa flamenca
més tradicional i els llenguatges més
nous. El resultat és un espectacle
sorprenent, que es desenvolupa a través
de tres emocions: nervis, atracció i acció.
Aquestes emocions, un cop executades,

Dissabte 17

part final de la gala s’explicarà breument
en què consisteix el projecte “Casal de
l’Autisme de Tarragona”, i marxarem del
teatre amb ritmes de xaranga. La gala
està dirigida per Pau Tules, de Tarraco
Produccions SL.
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Idea original: Eduardo Guerrero.
Artista convidada: Ana Salazar.
Música: Calde Ramírez.
Organitzen: GPCH i Ajuntament de Tarragona
Col·labora: Festival Cádiz En Danza

21 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Música i sopars a la fresca amb food
trucks. Oferta gastronòmica amb una
carta variada, de proximitat i popular:
piadines, pizzes, empanades, menjar
tailandès, menjar vegà i molt més!
Entrada lliure.
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22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol,
3. Conteclada, a càrrec d’Agustí Farré
i Carles Alcoy. Accés lliure, limitat a
l’aforament de la sala. Acte recomanat a
partir de 14 anys.
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22 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb les Ketekalles (flamencrap / Barcelona). El seu discurs, proper
i transgressor, la seva diversitat rítmica,
fresca i variada, i la veu esquinçada i
inconfusible de Sombra Alor (ex-Tribade)
ens presenten una alternativa arriscada
que beu de diversos estils sense perdre
personalitat. Fusionen estils urbans sense
por: de la rumba al funk i el hip-hop,
passant pel soul, els ritmes llatins i el
trap sense complexos. La revolució serà
ballada o no serà la nostra revolució.

Preu (DJ Trapella + Ketekalles + Las Bajas Pasiones):
4 € (al mateix espai o a www.laterrasseta.com)

22.00 h, Seminari, c. Sant Pau, 4. Entres, per Eduardo Guerrero. Segona
sessió de l’espectacle flamenc ofert
pel Grup de Ciutats Patrimoni de la
Humanitat dins del seu cicle Escena
Patrimonio. Accés lliure, limitat a
l’aforament de l’espai.
Organitzen: GPCH i Ajuntament de Tarragona
Col·labora: Festival Cádiz En Danza

22.30 h, pl. de les Cols. La Cucafera
Baixa + La CucaFesta 2022. La Cucafera
ha retornat a la ciutat! Un valent cavaller
serà capaç de capturar-la i la princesa
de domesticar-la. No us perdeu la
representació de la llegenda i la posterior
gresca amb la Xaranga Tocabemolls
des de la Part Alta a la Part Baixa, i
revetlla final a la plaça dels Carros.
Veniu a gaudir de La Cucafera Baixa i La
Cucafesta 2022!

EN-TRES

Organitza: Associació de Veïns del Port de Tarragona

22.30 h, Anella Mediterrània, Campclar.
El macroconcert més tecler torna al
bell mig dels nostres barris de Ponent
amb Barón Rojo i Viuda Negra. Ara fa
dos anys que hauríem d’haver gaudit
d’aquest concert. Malauradament, la
pandèmia va fer que s’hagués d’ajornar
fins a poder recuperar la normalitat
social i festiva. Aquest moment és ara
i cal viure’l amb la màxima intensitat.
Barón Rojo és considerat un dels grups
més mítics del heavy-rock espanyol.
Des de la publicació l’any 1981 del seu
mític disc Larga Vida al Rock & Roll, va

BARÓN ROJO

fer dels seus concerts un esdeveniment
únic i irrepetible. Llargues gires estatals
i internacionals els han portat a pujar
a escenaris de tot el món. Avui, en la
seva gira 2022, fan parada a Tarragona.
Obriran la nit els Viuda Negra, banda de
la ciutat creada el 1982 que va ser un
referent del heavy-metal del moment.
L’any 2018 la banda es refà i edita un
LP amb maquetes rescatades dels seus
primers anys, però la mort sobtada del
baixista del grup, José Antonio Tomás
Rosales, el 2019 fa que tots els projectes
s’hagin de replantejar. Avui els Viuda
Negra es presenten amb una doble idea
i responsabilitat: fer el seu concert de
comiat i retre homenatge al José Antonio,
una de les ànimes del grup des de la
seva fundació. Viuda Negra forever!
Concert gratuït. Servei de transport
públic especial per al concert.
23 h, pl. Corsini. Auxili i Germà Negre
en concert. Una combinació perfecta
en una nit teclera molt especial. Germà
Negre són una colla de motivats que ens
repassaran un repertori de músiques del
país amb sonoritats de folk castís. En el
seu repertori hi podem trobar tota mena
d’adaptacions de cançons tradicionals
i populars amb un clar aire festiu que
fan dels seus concerts una autèntica
festa popular. Tot seguit tindrem a dalt
de l’escenari els Auxili, que després dels
primerencs i efectius ritmes de Dolç atac
(2015) i la consagració estilística i el
salt a la popularitat que va suposar el
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es transformaran en tres disciplines:
dansa, veu i música. Accés lliure, limitat a
l’aforament de l’espai.
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segon àlbum, Instants cremant (2016),
Tresors (2018) i l’actual Guaret (2022),
deu perles que ens mostren uns Auxili
tan madurs com destres en el control de
la seva fórmula.
23 h, Rambla Nova, tram Balcó.
Los40Classic On The Road. Balla i
gaudeix amb els èxits dels 80, 90 i
2000. Quatre hores de música sense
parar!
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Organitzen: Amics de la Part Alta i Associació de
Veïns de Merceria i Voltants
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23.45 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Las Bajas Pasiones
(música urbana i electrònica /
Barcelona). Les ganes descarades de
viure, cremar les soles de les sabates
a la pista i una actitud antagonista
respecte a tot allò que ens han venut com
a “vida”. Exactament tot això són, sens
dubte, Las Bajas Pasiones. Un projecte
d’electrònica i música urbana LGTBIQ

AUXILI
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 estan per arribar. Las Bajas Pasiones
han arribat per seguir sumant hits. Ferte reflexionar, alliberar-te i fer-te gaudir
és el que pretén el grup, i ho aconsegueix
convertint qualsevol espai en una pista
de ball.
Preu (DJ Trapella + Ketekalles + Las Bajas
Pasiones): 4 € (al mateix espai o a www.laterrasseta.com)

1.15 h, parc Saavedra. La Terrasseta. DJ
Trapella (mescla d’estils / Maresme).
Entrada lliure.

9.30 h, des del Parc Central. 42a Peonada
Popular de Santa Tecla. Enguany la
Peonada Popular ja fa quaranta-dos anys
com a activitat esportiva referent de la
Festa Major de Santa Tecla. Per celebrar
els 25 anys del Parc Central, aquesta
vegada se sortirà des del terrat del centre
comercial. Podeu reviure la història de la
cursa més popular de Tarragona gràcies
al podcast de Tarragona Ràdio i l’exposició
de fotografies del fotògraf tarragoní Josep
Ferrer, Fer-vi, que hi haurà instal·lada al
Parc Central.
Inscripcions: Parc Central
Més informació: www.esports.tarragona.cat
Organitza: Patronat Municipal d’Esports de Tarragona
Col·labora: Bonpreu Esclat
Patrocina:

10.30 h, Rambla Nova, coca central,
davant del bar Moto Club. Gimcana i
exposició de vespes clàssiques, que
segueixen sent un referent de les motos
populars al nostre país.
Organitza: Vespa Club Tarragona

10.30 h, parc de la Ciutat, fins a les
14.30 h. Espai La Guingueta. Espai de
joc educatiu i familiar a l’aire lliure.
Racons de joc i tallers de contacontes,
manualitats, etc.

Organitzen: GamLab Cooperativa i Institut Municipal
d’Educació de Tarragona

10.30 h, portal del Roser. L’Entradeta
de Músics. Emulant els seus companys
grans, els nostres petits músics

Diumenge 18

GERMÀ
NEGRE

diumenge
setembre
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La Diada Castellera
de Santa Tecla - el Primer
Diumenge i la Baixadeta
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11 h, parc Saavedra. Obrim La Terrasseta
de Sant Vinil.
Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

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

Diumenge 18

11.15 h, des de la pl. del Rei fins a la
pl. de la Font. Cercavila amb les quatre
colles participants en la Diada de Santa
Tecla - el Primer Diumenge. A l’arribar a la
plaça de la Font, toc d’entrada a plaça. Hi
participen les colles Xiquets de Tarragona,
Jove Xiquets de Tarragona, Vella dels
Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca
del Penedès.
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11.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Fira del Disc de Sant Vinil. La fira del
disc del Camp de Tarragona on a més
de comprar, vendre i intercanviar discos
també podreu ballar i fer un beure. Sonarà
música de tots els estils, rock’n’roll, soul,
rap, folk… Això sí, només vinils! Vinilers i
vinileres, si sou col·leccionistes, apunteuvos la cita a l’agenda. Que sant Vinil us

conservi les agulles! Entrada lliure.
Organitza: Megadown Records

11.45 h, rotonda del Palau Municipal.
Sorteig de la diada castellera. Un cop les
colles ja han entrat a plaça i mentre es
preparen per a la diada, els caps de colla
s’adreçaran a l’interior de l’Ajuntament.
Amb la voluntat de recuperar el ritual
i l’emoció de saber el torn d’actuació
instants abans de l’hora de començar,
els caps de colla aniran sortint al balcó
de l’Ajuntament segons el resultat del
sorteig: en primer lloc el de la colla que
obrirà plaça, en segon lloc el segon de
ronda, i així fins al quart. Quedaran
situats el primer al costat de l’alcalde i el
quart, el més allunyat.
12 h, pl. de la Font. Diada de Santa Tecla
- el Primer Diumenge. Castells, torres
i pilars: Colla Xiquets de Tarragona,
Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla
Vella dels Xiquets de Valls i Castellers
de Vilafranca. Cada colla intervé per torn
rotatiu, decidit prèviament per sorteig.
La diada consta de tres rondes; la colla
que no completi les tres construccions
pot arribar a fer fins a dues tandes més,
mantenint sempre l’ordre sortejat. Els
pilars tanquen l’exhibició i s’executaran
seguint també l’ordre d’actuació.
Acte retransmès en directe per TAC 12 i
Tarragona Ràdio.

DIADA
CASTELLERA
Per acabar, toc de vermut amb els grallers
i timbalers, mentre a la rotonda del Palau
Municipal els enxanetes, els caps de colla
i els presidents són saludats per l’alcalde
de la ciutat, Pau Ricomà.
12 h, Teatret del Serrallo, Moll de
Pescadors, 1. Les sabates de la Mulassa
Petita, taller espectacle infantil. Us
heu adonat que els peus és l’única part
del cos que veiem dels portants de la
Mulassa Petita? No en veiem el cap,
ni els braços, ni les mans, ni tan sols
els ulls que miren per la reixeta. Dels
portants només en veiem els peus. Els
peus, que són els que la fan ballar! I tot
i ser una mula, no li calen ferradures
sinó espardenyes. La Mulassa Petita, per
celebrar el 20è aniversari, volia ballar
amb unes sabates diferents!

Durada: 50 minuts
Organitzen: Mulassa de Tarragona, Teatret del Serrallo
i Genovesa Narratives Teatrals
Col·laboren: Port de Tarragona i Ajuntament de
Tarragona

12 h, pl. Corsini. Vermut solidari
Aspercamp. Aspercamp ens convida a
celebrar plegats la Santa Tecla amb un
vermut solidari mentre gaudim de jocs
per als més menuts, concerts, actuacions
de ball i moltes sorpreses més! Tota la
recaptació es destinarà a la seva tasca
social de suport i acompanyament a les
persones amb síndrome d’Asperger (TEA 1,
2) i les seves famílies.
Organitza: Associació Asperger-TEA del Camp de
Tarragona

12 h, Rambla Nova, davant l’OMAC.
Masterclass de zumba. Les millors
coreografies de zumba per celebrar la
millor Festa Major del món! Per Santa
Tecla, balla i riu fent esport! T’esperem a la
masterclass de zumba de Royal Tarraco!
Organitza: Centre Esportiu Royal Tarraco

12.30 h, Port de Tarragona - Museu del
Port. Vivint el Port. Maridatge d’històries
portuàries vinculades al comerç,
l’esport, les embarcacions, la pesca…,
acompanyades d’un tast de diferents vins
de la terra, tot fent un recorregut pel nou
Museu del Port de Tarragona.
Informació i reserves: museuport@porttarragona.
cat - 977 259 434
Organitza: Port de Tarragona - Museu del Port

13 h, parc Saavedra. Dinars amb food
trucks. Oferta gastronòmica amb una
carta variada, de proximitat i popular:
piadines, pizzes, empanades, menjar
tailandès, menjar vegà i molt més!
Entrada lliure.
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entraran a la ciutat seguint el costum.
Itinerari: portal del Roser, pl. del Pallol,
c. Cavallers, c. Major i pl. de les Cols. A
l’arribar tocaran una peça de lluïment.
Hi participen grups de l’Aula de Música
Tradicional i Popular El Tecler i de l’Aula
d’Instruments Tradicionals de l’Escola
Municipal de Música de Tarragona.
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Organitza: Colla de Castellers 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. Places limitades.
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia obligatòria a
www.imaginautes.cat
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa
Tecla gastronòmica. Estrella Damm
patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. L’espai gastronòmic que durant
quatre dies permet els àpats ràpids.
18 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
DJ Primaticals (reggae roots / Reus).
Primatical Sound és un col·lectiu de Reus
que es dedica 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.

Diumenge 18

Preu (DJ Primaticals + 2n Cabaret Circ La
Terrasseta): 2 € (al mateix espai o a www.
laterrasseta.com)
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18 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí,
4. Niu d’Art especial Santa Tecla 2022,
amb les actuacions d’artistes de L’Ateneu.

Direcció de Carme Bernad, presentació
d’Anna Aguilar.
Col·laboració: socis, 1 €; no socis, 3 €

18.30 h, des del pla de la Seu La
Baixadeta de l’Aligueta, la Mulasseta, el
Lleonet, els Gegants Moros Petits, els
Negritos Petits, els Gegants Vells Petits i
la Cucafereta. La Baixadeta es consolida
com un acte més de la seqüència ritual
tarragonina i seguirà un recorregut més
llarg, que ja es va provar el 2019, perquè
més nens i nenes puguin gaudir de l’acte
i convertir-se en portadors per un dia
de les nostres bèsties i gegants. Avui
els més petits podran portar l’Aligueta,
la Mulasseta, el Lleonet, la Cucafereta,
els Gegants Moros, els Negritos Petits
i els Gegants Vells Petits sense ser-ne
els portadors oficials. Demanem la
col·laboració de pares i mares perquè la
canalla sigui la protagonista real d’aquest
dia. Recorregut: pla de la Seu, escales de
la Catedral, pl. de les Cols, c. Merceria,
pl. del Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei,
Pilats, bda. Pescateria, c. Cós del Bou i pl.
de la Font.
Col·laboren: Àliga, Mulassa, Lleó, Cucafera, Gegants
Vells, AMPA Lestonnac-l’Ensenyança i AMPA de
l’Escola El Miracle
Acte retransmès en directe per

19 h, local de la Colla Castellera de Sant
Pere i Sant Pau. Assaig especial de Santa
Tecla. S’acosta Santa Tecla i volem ser-hi
tots. A l’acabar, tapa i canya per a tots els
participants.
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

19 h, Capsa de Música, av. Vidal i
Barraquer, s/n (antiga Tabacalera). Tecla
a Capsa amb Jazz Club. La 32a edició del
Memorial Tete Montoliu presenta Sonic
Matters en concert. Com en un puzle,
en aquest projecte hi encaixen diferents
elements que reflecteixen les inquietuds
artístiques de l’autor (Matteo Sacilotto, el
guitarrista del grup): des de la fascinació
per les cançons dels cantautors italians
i espanyols fins al so del jazz, amb les
seves mil facetes.

CUCAFERETA

Venda i reserva d’entrades: entrades@
capsademusica.com
Preu: anticipada, 6 €; taquilla, 8 €
Organitza: Associació de Músics de Tarragona

19 h, Teatre Metropol. Rambla Nova, 46.
Nit de Dansa Jaume Guasch. L’Esbart
Santa Tecla presenta Ex Tecla, una
ballada especial en què els exdansaires
de l’esbart posaran en escena moltes de
les danses que s’han ballat durant els
cinquanta anys de l’entitat. Uns dansaires
que, amb aquesta ballada, mostraran
la importància de la memòria històrica:
sense la seva aportació, l’entitat no
hauria arribat mai fins aquí. Accés lliure,
limitat a l’aforament de la sala.

GEGANTS
VELLS
PETITS

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

19.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
2n Cabaret Circ La Terrasseta. Diuen
que el circ és l’art del risc, i el segon
cabaret de la Terrasseta no deixarà a
ningú indiferent. Cada número comporta
un risc escènic i serà presentat per

ESBART
SANTA TECLA

Diumenge 18

En acabar la diada castellera, pl.
de l’Antic Escorxador. Pollastrada
matalassera. Dinem tots junts abans de
passar una tarda de cafè concert amb els
Xiquets de Tarragona!
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Preu (DJ Primaticals + 2n Cabaret Circ La
Terrasseta): 2 € (al mateix espai o a www.
laterrasseta.com)

20 h, pl. de les Cols. Representació del
ball parlat de la Sebastiana del Castillo.
Després de la seva recuperació l’any
2018, el ball ocupa per mèrits propis un
paper important en el panorama dels
balls parlats a la ciutat. L’Associació
Mulassa de Tarragona, a partir del text
original recuperat, és l’entitat que dona
vida a aquesta representació. Nous
camins escènics adreçats a actualitzar la
vigència i l’actualitat dels balls parlats
del Camp de Tarragona. Balls parlats vius
del segle XXI.

Diumenge 18

Acte retransmès en directe per
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20 h, pl. del Rei. Celebració del cinquè
aniversari dels gegants Escipió i Emília
Tèrcia. Presentació del seu nou ball
protocol·lari a càrrec de l’Associació
de Geganters Tarraco Escipions, amb
la composició musical de Roser Olivé
acompanyat pels Grallers del Tecler. Tot
seguit, presentació i espectacle del nou
capgròs de l’entitat, apadrinat pel Club
Maginet (Maginet i Tecleta).

Organitza: Associació de Geganters Tarraco Escipions

MANEL
SEBASTIANA
DEL
CASTILLO
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 drogues. Accés lliure,
limitat a l’aforament de la sala.
Organitza: Servei de Prevenció de les Addiccions de
l’Ajuntament de Tarragona

21 h, parc Saavedra. La Terrasseta. DJ
Primaticals i sopars a la fresca amb
food trucks. Oferta gastronòmica amb
una carta variada, de proximitat i popular:
piadines, pizzes, empanades, menjar
tailandès, menjar vegà i molt més!
Entrada lliure.

21 h, pl. Corsini. Manel en concert.
Després d’assolir el número 1 a les llistes
de vendes (en format físic i en streaming)
amb Per la bona gent i convertir-se en
l’únic grup que ho ha aconseguit quatre
vegades consecutives amb discos cantats
en català, Manel van començar una gira
que quedaria fatalment interrompuda
per la pandèmia. Lluny d’acomodarse, la banda barcelonina va tornar als
escenaris a mitjans del 2020 amb el millor
espectacle de la seva carrera i va aprofitar
per rematar tres cançons inèdites. Produït
pel novaiorquès Jake Aron, L’amant
malalta és més (molt més) que un apèndix
de l’aposta de Manel, sempre arriscada
i radicalment contemporània, per la

combinació de tradició i electrònica:
és un pas que amplia les fronteres del
seu pop obert al hip-hop, l’R&B, els
sintetitzadors i tot allò que un es pugui
imaginar. El primer EP de Guillem Gisbert,
Martí Maymó, Roger Padilla i Arnau Vallvé
s’entrellaça en directe amb un repertori
que ja és història. Una història que,
més enllà del seu gairebé mig miler de
concerts arreu de la geografia ibèrica,
però també en llocs tan diversos com els
Estats Units, l’Argentina, Mèxic, França,
la Gran Bretanya, Irlanda, Luxemburg,
Suïssa, Alemanya i les Filipines, no ha
fet més que començar. Avui a Tarragona,
Manel en concert!
22 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Cinema a la fresca. El show de Truman
(Peter Weir, 1998). Entrada lliure.

Diumenge 18

quatre artistes de circ, quatre creacions
fetes per dones en diferents disciplines,
com l’equilibri, les acrobàcies o la
manipulació d’objectes. Tot això, amb un
gran mestre de cerimònies, carregat de
pur clown i humor.
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17 h, parc Saavedra. Obrim La
Terrasseta. Segueixen les activitats que
ens acompanyaran fins al dia 21. No t’ho
pots perdre!
Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

17.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Espectacle de circ: Arriba! (equilibris i
humor / Barcelona). “Si tot quadra, us
deixaré de quadres!” Això ens diu José
Luis Redondo, que planteja una situació
còmica amb desequilibris i equilibris,
ampolles de vidre, ball, habilitats i
accions maldestres. Una reivindicació
del gaudi en escena i també de l’humor
com a arma de comunicació massiva, de
destrucció de prejudicis i de construcció
de llibertats.

Preu: 2 € (al mateix espai o a www.laterrasseta.com)

17.30 h, pl. de les Cols. Primers versots i
parlaments dels balls parlats petits:
•
17.30 h, Ball d’en Serrallonga Petit
•
17.50 h, Ball de Pastorets Petit

Dilluns 19

17.45 h, pl. Corsini. Escapada del Ball de
Cossis Petit, i tot seguit parlaments del
Ball de Gitanes Petit.
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18.30 h, des de la pl. de la Font. Cercavila
de la Santa Tecla Petita. El Seguici Petit
enceta les aparicions dels elements
més representatius de la nostra festa.
Reproduint l’estètica i la manera de fer
del Seguici gran, ompliran places i carrers
de músiques, balls i espurnes.
Hi participen: Ball de Diables 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, la Colla Petita
dels Xiquets de Tarragona i la Banda
Petita de la Unió Musical de Tarragona.
Itinerari: pl. de la Font, bda. Misericòrdia,
c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, pl. del
Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, Pilats,
bda. Pescateria, c. Cós del Bou i pl. de la
Font. Recordem als pares i als familiars la
necessitat que els elements festius actuïn
autònomament a fi de facilitar la visió i el
gaudi d’aquest acte.

Acte retransmès en directe per

19.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Alérgicas al Polen (pop /
Barcelona). Des del barri de Gràcia, el
sextet amb un dels noms més divertits i
frescos de l’escena fusiona pop, rumba,
rock i altres estils que les defineixen com
a “cantautores amb marxa”. Amb dos
discos sota el braç, les seves cançons
parlen de la vida de barri, de feminismes,
de militància, d’emocions i d’altres
converses de sobretaula.

21 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència,
pl. del Pallol, 3. Projecció del documental
Fins al final. La muntanya russa de la
Colla Joves, dirigit per Xavier Marimon i
amb edició i fotografia de La Caseta del
Cubos. La mateixa Colla Joves hi aporta
testimonis de primera mà d’aquella Santa
Úrsula del 2019, en què van carregar el
tres de nou sense folre a tercera ronda.
Hi trobarem persones com ara el cap de
colla d’aquell any, Francesc Xavier Ramon,
entre d’altres, que ens parlaran de com

ARRIBA

Preu: 2 € (al mateix espai o a www.laterrasseta.com)

20 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment de
la Santa Tecla Petita.
20 h, pl. de les Cols. Versots i parlaments
dels balls parlats petits:
•
20 h, Ball de Sant Miquel i Diables Petit
•
20.15 h, Ball d’en Serrallonga Petit
•
20.35 h, Ball de Pastorets Petit
20.45 h, pl. de la Font. Versots i
parlaments del Ball de Gitanes Petit.
21 h, parc Saavedra. La Terrasseta. Música
i sopars a la fresca amb food trucks.
Oferta gastronòmica amb una carta
variada, de proximitat i popular: piadines,
pizzes, empanades, menjar tailandès,
menjar vegà i molt més! Entrada lliure.

ALÉRGICAS
AL POLEN
Dilluns 19

dilluns
setembre

19

La Santa
Tecla Petita

La Colla Jove Xiquets de Tarragona
ofereix beguda refrescant als esforçats
petits teclers.
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Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

21.45 h, pl. de les Cols. Assaig especial
de pilar caminant.
Organitza: Colla Xiquets del Serrallo

22 h, pl. de les Cols. Assaig especial de
pilar caminant.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

Dilluns 19

22 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Cinema a la fresca. Amélie (Jean-Pierre
Jeunet, 2001). Entrada lliure.
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BRAÇ DE
SANTA TECLA
22 h, pl. de la Pagesia. Les Forques
Teatre presenta El trasllat del Braç de
Santa Tecla. Ara fa set-cents anys la
població de Constantí va tenir un paper
essencial en l’arribada de la relíquia del
Braç de Santa Tecla, i enguany s’han
abocat també a celebrar-ho. El grup Les
Forques Teatre, amb textos de Ferran
Marín i direcció de Marc Cardó, ens porta
una obra que es va estrenar el maig
passat a Constantí com a part d’aquestes
celebracions i que recrea els prolegòmens
de l’organització de la famosa comitiva
que el 1321 va portar en professó la
relíquia de santa Tecla des de l’Església
Vella de Constantí, ara desapareguda,
fins a la Catedral de Tarragona. Hi podrem
veure les principals figures polítiques i
religioses del moment, com el rei Jaume II
o l’arquebisbe Ximeno de Luna, al costat
del batlle de Constantí i la seva família.
L’obra pretén acostar un dels fets cabdals
de la nostra història d’una manera
propera, fresca i amable.

Organitza: Ajuntament de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Constantí

El Retaule

12 h, pl. de les Cols. Vermut ratllat!
Enceta el cicle de vermuts a les Cols de
la mà dels Xiquets de Tarragona. Música i
barra a preus populars.

LES VACANCES DE
MADAME ROULOU

Organitza: Xiquets de Tarragona

17 h, parc Saavedra. Obrim La
Terrasseta.

Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

17.30 h, rambla de Bonavista. Santa
Tecla a tot color! Coneixes bé el Seguici?
Tallers infantils de pintura i narració de
contes infantils. Activitat participativa i
oberta, adreçada als més petits de casa.
Organitzen: Òmnium Cultural i Fòrum Espai Cultural

17.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Espectacle de circ. Circ La Bleda
presenta Les vacances de Madame
Roulotte (clown / Girona). Comencen
les vacances. Arriba al lloc on creu que
serà perfecte per passar els seus dies de
relaxament. Allà té una gran sorpresa:
hi ha un munt de gent que l’espera i vol
passar amb ella aquesta estona. El bon
humor respirarà per tot arreu, els ocells,
les flors, els arbres, la gent, tot amb gran
felicitat. Però no tot serà perfecte.
Preu: 2 € (al mateix espai o a www.laterrasseta.com)

18.30 h, Escola Oficial d’idiomes de
Tarragona, c. Smith, 55. Visita guiada
a l’antiga fàbrica de la Chartreuse,
amenitzada amb un sing along. Visita
guiada a l’antiga fàbrica de la Chartreuse,
actual seu de l’Escola Oficial d’Idiomes
de Tarragona. Al mateix temps, al pati de
l’escola tindrà lloc un concert sing along,
en què els assistents gaudiran de música
en directe amb versions de cançons en
anglès alhora que hi podran participar
cantant. Activitat oberta a tothom.
Organitza: Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona

18.45 h, Palau d’Esports Catalunya
- Carrer Riu Siurana s/n (Anella
Mediterrània). Semifinal 43a Lliga
Nacional Catalana ACB AON 2022, Baxi
Manresa vs. Joventut de Badalona.

Dimarts 20

Organitza: Colla Joves Xiquets de Valls

21.30 h, pl. de les Cols. Assaig especial
de pilar caminant.

20

dimarts
setembre

van viure aquella història d’alts i baixos
emocionals que va ser aquella diada per a
tots els membres de la colla. Accés lliure,
limitat a l’aforament de la sala.
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Dimarts 20

Organitza: Ganzell Edicions
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19 h, pl. de la Font. El pastís del Braç
de Santa Tecla. El Gremi d’Artesans
Pastissers de Tarragona i la seva escola,
Esco Tàrraco, ens retorna, després de dos
anys d’obligada absència, la degustació
popular del pastís monumental del Braç
de Santa Tecla: aproximadament, uns 75
metres de Braç repartits en unes 2.000
racions. També es distribuiran racions

20 h, pl. del Rei. Stromboli Jazz Band a
la fresca.

aptes per a persones celíaques. Recollida
prèvia de tiquets el mateix dia, des de
les 17 h, a l’estand de Festes instal·lat al
vestíbul del Teatre Tarragona. Un tiquet
per persona.

Col·laboren: La Gelateria, Restaurant Gure Toki i
Aboccaperta
Organitzen: Associació de Veïns del Carrer Merceria i
Voltants i Stromboli JazzBand

Organitza: Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona
Col·labora: Esco Tàrraco
Acte retransmès en directe per

19.30 h, des del Balcó del Mediterrani fins
a l’estàtua dels despullats. El Correfoc
Petit. Els més petits tornen a gaudir de
les maces dels diablets i les varetes de
les bèsties petites plenes de carretilles.
Els grups recorreran la Rambla Nova fins
a arribar a l’estàtua dels despullats per
fer-hi una carretillada de lluïment. Un cop
hagin arribat tots els grups, encendran una
carretillada conjunta final. Hi participen
el Ball de Diables Petit, el Drac Petit, el
Bou Petit, la Vibrieta i el Griu Petit, i com
a grups convidats, el Cabrot Petit del
Vendrell, la Virgília Petita de Torredembarra,
el Ball de Diables Infantil d’Alcover i el Ball
de Diables Infantil de Torredembarra.
19.30 h, local de la Colla Jove Xiquets de
Tarragona. Assaig obert de canalla. Veniu
i participeu amb els més menuts en un
assaig previ a la diada de Santa Tecla de
la Colla Jove.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

19.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Joan Colomo (pop psicodèlic /
Barcelona). Joan Colomo visita per primer cop
La Terrasseta, i ho fa acompanyat de la seva

JOAN
COLOMO
banda al complet. Després de formar part de
Zeidun, The Unfinished Sympathy o Moksha
i d’haver fundat La Célula Durmiente, Joan
Colomo té una trajectòria de més de deu anys
en solitari. Recentment ha publicat el seu
setè àlbum d’estudi, Disc trist, un retrat dolç
i amarg del desconcert vital que tots hem
viscut els darrers dos anys.
Preu: 2 € (a taquilla o a www.laterrasseta.com)

19.45 h, pl. de les Cols. Assaig especial
de pilar caminant. Una de les tradicions
més nostrades, que requereix un assaig
específic. Viviu-lo en directe!
Organitza: Xiquets de Tarragona

20 h, pl. Verdaguer. Big Ball Folk! Us
convidem a passar un vespre de folk i a
fer trontollar la plaça ballant sense parar.
La Big Bang Folk, formada per músics
de Faktoria Folk, Cobla la Mitja Lluna i
Folkatr3s, es reuniran per quart any dalt
de l’escenari per produir una gran explosió
de música i ball folk.
Organitzen: Faktoria Folk, Cobla la Mitja Lluna i Folkatr3s

20.30 h, local dels Xiquets del Serrallo.
Últim assaig especial de Santa Tecla,
obert a tothom.
Organitza: Colla Xiquets del Serrallo

20.30 h, local de la Colla Jove Xiquets
de Tarragona. Assaig general obert de
castells. Veniu i participeu en un assaig
previ a la diada de Santa Tecla de la Colla
Jove Xiquets de Tarragona.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

20.30 h, Pati del Pou, Ajuntament de
Tarragona. Assaig especial de Santa
Tecla. Viviu des de dins un assaig previ a
una de les diades més importants de l’any
amb la colla degana de la ciutat.
Organitza: Xiquets de Tarragona

20.30 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova,
11. Estrena del documental El viatge
de les relíquies de Santa Tecla. Corria
l’any 1321 quan la ciutat de Tarragona
va viure un dels esdeveniments festius
més importants de l’edat mitjana, una
celebració que marcaria la seva història
fins avui dia. Creuant la Mediterrània,
les relíquies de santa Tecla havien entrat
en solemne processó des de la veïna
població de Constantí fins a la Catedral,
acompanyades pel rei, l’arquebisbe,

Dimarts 20

19 h, Cambra de Comerç de Tarragona,
av. Pau Casals, 17. Presentació del llibre
Senyor Boada. Parlar de l’Eduard Boada
Pascual és parlar de la ciutat, d’històries
viscudes al seu mític bar, de música,
de persones i personatges de la ciutat,
de festes populars i de tantes i tantes
coses encara desconegudes. Escrita
per Enric Garcia Jardí i amb fotografies
de David Oliete Casanova, aquesta
història viscuda i compartida amb molts
tarragonins i tarragonines ha quedat ara
immortalitzada en forma de llibre.
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Dimarts 20

nobles, bisbes, cavallers, confraries
d’oficis, tarragonins i visitants. Aquella
celebració esdevingué l’origen de la
nostra Festa Major, però d’on venia la
relíquia? Per què es va anar a buscar
a l’altra banda de la Mediterrània?
Qui va fer possible que arribés a la
ciutat? Com era la Tarragona del segle
XIV i quin paper jugava a la Corona
d’Aragó? Quins interessos hi havia rere
aquells ossos? Era només una qüestió
religiosa? Acompanyeu-nos per esbrinar
les intrigues, les lluites de poder, les
negociacions i les aventures d’una banda
a l’altra del Mare Nostrum, en el que va
ser el viatge de les relíquies de
Santa Tecla.
Aquesta proposta de Rafael López-Monné
i Julio Villar, produïda per Kamaleon, es
capbussa en l’apassionant món de la
Tarragona medieval i aborda les causes
i les implicacions de l’arribada del Braç
de Santa Tecla. Accés lliure, limitat a
l’aforament de la sala.
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Organitza: Ajuntament de Tarragona
Patrocina:

21 h, Palau d’Esports Catalunya - Carrer
Riu Siurana s/n (Anella Mediterrània).
Semifinal 43a Lliga Nacional Catalana
ACB AON 2022, FC Barcelona vs. Bàsquet
Girona.

22 h, Antiga Audiència. Cicle de cinema
“Les altres Sebastianes”. Projecció
de la pel·lícula La candidata perfecta
(2019), de Haifaa al-Mansour. Drama
social que aborda la realitat de les
múltiples cares del sexisme en l’actual
Aràbia Saudita. La Maryam és una jove
metgessa que treballa al centre de salut
d’una petita ciutat de l’Aràbia Saudita.
Malgrat la seva alta qualificació, ha de
guanyar-se diàriament el respecte dels
seus companys homes i l’acceptació dels
pacients. Indignada per la deixadesa de
l’Ajuntament, que descura el camí d’accés
a l’hospital, decideix presentar-se a les
eleccions municipals. La seva inesperada
candidatura a l’alcaldia sorprèn la família
i sacseja la comunitat, gens acostumada
a la idea que una dona lideri el consistori.
Pel·lícula de Haifaa al-Mansour, directora
reconeguda internacionalment, primera
dona saudita cineasta. La projecció
s’emmarca en el cicle de cinema de
conscienciació de gènere que ha impulsat
el ball parlat de la Sebastiana del
Castillo. Versió original subtitulada al
català. 1 h 41 min.
Organitza: Sebastiana del Castillo (Mulassa de
Tarragona)
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona, Agrupació del
Bestiari Festiu de Catalunya i Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya

EL RETAULE

22.30 h, Catedral. El Retaule de Santa
Tecla. Representat per l’Esbart Santa
Tecla i amb l’acompanyament musical
de la cobla La Principal de la Bisbal
ampliada, dirigida per Francesc Cassú,
descobrim, a través de la creació
coreogràfica, la vida, la conversió i el
martiri de la nostra patrona. Un dels
moments més emotius i sentits de la
nostra Festa Major. Set-cents anys de
ritual compartit que fan de la nostra
celebració un exemple de continuïtat i
tradició. Una cita ineludible amb la part
més ancestral de la nostra festa. Sota la
direcció general, escènica i coreogràfica
de Lluís Calduch i Ramos, l’Esbart Santa
Tecla ens convida, un any més, a la seva
cita més especial amb la ciutat.
Organitza: Esbart Santa Tecla

22 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Cinema a la fresca. Fargo (Germans
Cohen, 1996). Entrada lliure.
Dimarts 20

21 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Música i sopars a la fresca amb food
trucks. Oferta gastronòmica amb una
carta variada, de proximitat i popular:
piadines, pizzes, empanades, menjar
tailandès, menjar vegà i molt més!
Entrada lliure.
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ESPINETA AMB
CARAGOLINS

Tarragona serà l’encarregada de triar el
millor vi per fer el maridatge. El tiquet del
dinar és un donatiu íntegre a la Fundació
La Muntanyeta. Podreu adquirir-los a la
Botiga de Salut (pl. Verdaguer, 2) a partir
del 12 de setembre. Aforament limitat.

Dimecres 21

Donatiu: 12 €
Organitza: Chartreuse Diffusion
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
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13.30 h, pl. del Rei. Dinar d’espineta
amb caragolins. Per celebrar la gran
efemèride que significa l’arribada a la
ciutat ara fa set-cents anys de la relíquia
de la nostra patrona, els elements amb
més caràcter gastronòmic de la ciutat
s’han unit per crear un esdeveniment
cent per cent festiu i tarragoní: el Gremi
de Forners, el Gremi de Pastissers, la DO
Tarragona, Chartreuse i el restaurant El
Llagut seran les espines dorsals d’aquest
acte. Tots aquests elements, perfectament
combinats, oferiran un dinar en què
els protagonistes seran l’espineta amb
caragolins i el Chartreuse. Àpat a base
d’un plat d’espineta amb caragolins, amb
postres, pa, aigua i cafè inclosos. La DO

17 h, jardí del Teatre Metropol, c. Armanyà,
11. Acte de lliurament del 45è Premi El
Balcó, que atorga anualment Òmnium
Cultural del Tarragonès, amb l’objectiu
de reconèixer la tasca d’una persona o
entitat que s’hagi distingit pel servei i la
projecció del país i del territori, d’acord
amb els valors generals de llengua,
cultura, país i cohesió social. Aquest
guardó honorífic és un dels projectes
històrics de l’entitat i es concedeix des de
l’any 1978. Accés limitat a la capacitat
de l’espai.
Organitza: Òmnium Cultural del Tarragonès

17 h, parc Saavedra. Obrim La
Terrasseta. Darrera jornada de La
Terrasseta 2022.
Organitza: La Terrasseta
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

Preu: 2 € (al mateix espai o a www.laterrasseta.com)

17.30 h, pl. del Rei. Cafè, copa i puro per
un duro… dels d’abans. Cafè concert
amb Versió.cat. La cançó de l’estiu,
rumbes, el millor del pop i el rock català,
aquella melodia d’un anunci que no et pots
treure del cap, bandes sonores de sèries
de televisió de tots els temps… Una tarda
perfecta per combinar el cafè i el Chartreuse,
un bon antídot contra la temptadora
migdiada. Cada persona podrà adquirir un
màxim de dos tiquets. Distribució de tiquets
a partir de les 15.30 h.
Patrocinen: Chartreuse i La Botiga del Cafè
Organitza: Ajuntament de Tarragona

17.30 h, pl. de la Font. La Despertada
dels Gegants. Arribada de tots els gegants
i gegantes davant de l’Ajuntament.
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa
Tecla gastronòmica. Estrella Damm
patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. L’anterior cap de setmana ja vam
poder gaudir d’aquest espai amb diferents

entrepans. Ara, l’espai gastronòmic
s’amplia i durant quatre dies permetrà
els àpats ràpids: entrepans de frànkfurt
amb ceba cruixent, de truita farcida de
bacó, de bacó i formatge, de llonganissa
i xistorra, de cruixent de pollastre, de
pollastre amb pebrot, d’hamburguesa amb
ceba i formatge, de llom, de bràtwurst
amb ceba i formatge, d’ous ferrats amb
llom adobat, vegetal, i també patates
fregides, patates braves, triquini de pernil
i formatge, porció de pizza i sandvitx
de pernil salat amb formatge brie. Una
iniciativa de les associacions Aerodance,
L’Albada, Amics de la Part Alta, La Unió,
La Ballaruga, Col·lectiu de Dones de Sant
Salvador, Club Maginet, Disc 45, Nou
Ritme, Residencial Palau, Som i Serem
Urban Style, La Tàrraco de Luxe, Sinhus
Sport, Colours Fantasy, Fotem-li Canya i
Comparsa Carmelites.
18 h, Bar El Solet. Exposició de
samarretes de Santa Tecla. Una colla
d’amigues i amics fa dècades que cada
21 de setembre estrenen samarreta
teclera. Al Solet hi podeu veure les més
representatives fins al dia 25 de setembre.
Organitza: Bar El Solet

18.30 h, pl. de la Font. El Pregó de
Santa Tecla. Obertura solemne del balcó
principal del Palau Municipal, 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
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dimecres
setembre
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El Pregó,
l’Arrencada i la Baixada

17.30 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Espectacle de circ. Total Glamour, amb
The Sullivan’s (circ familiar / Santa
Maria de Palautordera). Fresc, alegre i
entretingut, carregat de bona música
i humor i, sobretot, amb artistes amb
mil i una cares a sobre de l’escenari. Un
espectacle amb malabars, minitrapezi,
monocicles, màgia i molt més, en el qual
el públic juga un paper cabdal gràcies a
la seva interacció i presència.
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DANAE
BORONAT
LOZANO
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La Pregonera
La tarragonina Danae Boronat Lozano
va estudiar la carrera de Periodisme a la
Universitat Rovira i Virgili. Va començar
exercint com a periodista esportiva a RNE
Tarragona, on va explicar l’ascens del Nàstic
a Primera Divisió, i col·laborant a Ràdio
Sant Pere i Sant Pau. Posteriorment va
treballar al programa local d’esports d’Onda
Cero i a la cadena de televisió Cuatro, on va
fer el seguiment del FC Barcelona. El 2015
passa al canal esportiu beIN Sports, on
presenta diversos programes de futbol. Des

del 2018 condueix a Movistar els programes
de La casa del fútbol, i també col·labora
habitualment a Tu dirás de RAC1, a El matí
de Catalunya Ràdio i al canal Esport3. El
maig del 2019 es va convertir en la primera
dona a narrar un partit de futbol de Primera
Divisió masculina a la televisió en castellà, i
també va fer de comentarista en els partits
del Mundial de França 2019 de futbol
femení. Boronat ha manifestat en diverses
ocasions la seva preocupació per “trencar el
sostre de vidre als mitjans de comunicació i
obrir el camí a les futures periodistes”.
En aquest sentit, el 2021 va publicar el
seu primer llibre, No las llames chicas,
llámalas futbolistas.
En acabar, tercer i últim Toc de Pregó, que
anuncia l’aparició de la Senyera de la
ciutat mentre esclaten les 21 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 Pirotecnia del Mediterráneo,
de Vilamarxant (Camp de Túria, País
Valencià), trons que des de la plaça més
tarragonina s’escamparan per tots els
racons de la ciutat.
El Pregó disposarà d’interpretació en
llengua de signes catalana (LSC). També
s’habilitarà un espai tranquil per a
aquelles persones que ho necessitin
durant la Tronada.
Acte retransmès en directe per

19.15 h, pl. de la Font. Primer Amparito
Roca de les festes a càrrec de Tradiband,
Banda d’Instruments Tradicionals de
Tarragona, que anunciarà la sortida dels
Gegants i els Nanos.
19.30 h, des de la pl. de la Font.
L’Arrencada dels Gegants. Després
dels tres coets d’avís, arrenquen els
gegants: gegantons Negritos, Gegants
Moros, Gegants Vells de la ciutat o del
Cós del Bou, Geganta Frida, Gegants
Vells i Nous de Torreforta, Gegants del
Barri del Port, Nanos del Club Maginet,
Nanos de l’Associació de Veïns Verge del
Carme, Gegants del Serrallo, Gegants
Vells i Nous del carrer de la Merceria,
Gegants i Nanos del Col·legi del Sagrat
Cor, Gegants del Col·legi Sant Domènec de
Guzmán - Dominiques, Gegants de la Unió
de Sant Pere i Sant Pau, gegant Bartolo
de l’Esplai Sant Fructuós, Gegants de la
Plaça Sant Miquel, gegantons Espineta
i Cargolí, geganta Cristineta, gegant

ARRENCADA
GEGANTS

Hernández Sanahuja i nano escolà Magí
de l’Associació de Veïns Maria Cristina
i Voltants, Gegants del Passeig Torroja,
Gegants de l’Associació de Veïns Sant
Pere i Sant Pau, Colla Gegantera Col·legi
Mare de Déu del Carme, Gegants del Casc
Antic, Gegants Escipions, Gegantó de Sant
Rafael i gegant Chargròs de l’Associació
Chargrossos de Tarragona, acompanyats
dels grallers, els timbalers i la Tradiband,
Banda d’Instruments Tradicionals de
Tarragona. Itinerari: pl. de la Font, c.
Portalet, Rambla Vella, c. Comte de Rius,
Rambla Nova (coca central), c. Sant
Agustí, c. Portalet i pl. de la Font.
19.45 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Concert amb Alba Morena (flamenc fusió
/ Tarragona). Alba Morena presenta el seu
primer treball, Las dos edades (autoeditat,
2021), en què s’interrelacionen diferents
gèneres: des de l’electrònica fins a la
música urbana, passant per la música
clàssica, el flamenc i els gèneres

ALBA MORENA
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Ricomà Vallhonrat, glossarà des del balcó
principal la Pregonera de la Festa Major
2022. A continuació, segon Toc de Pregó,
que donarà pas al Pregó. Enguany set
esportistes tarragonines acompanyaran
a la pregonera en aquest moment tan
especial. Elles són: Johana Correa (rugbi),
Marta Liria (futbol), Gloria Queralt (rem),
Patricia Valiente (basquet), Sylvia Fontana
(natació) Libertad Martínez (handbol) i
Marta Gens (volei).
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24 h, des del pla de la Seu. La Baixada
de l’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la
Mulassa i les bandes. Bèsties i gegants són
portats aquesta nit per tots els qui, amb el
consell i l’assistència dels seus portadors
titulars, ho desitgin. Quan les bèsties i els
gegants entrin a la plaça del Rei, l’orquestra
Wasa Corporation els obsequiarà amb la
tanda d’Amparitos que marca el costum.
Col·laboren: Àliga, Gegants Vells, Lleó i Mulassa

Preu: 2 € (al mateix espai o a www.laterrasseta.com)

Acte retransmès en directe per

20 h, església de Sant Fructuós, pl.
Sant Fructuós, s/n. Concert a cappella.
Música de sempre i d’arreu, diferents
estils i harmonies.
Organitza: Cor The Issel’s Singers

20.45 h, pl. de la Font. El primer ball de
gegants al ritme del pasdoble Amparito
Roca, interpretat per Tradiband, Banda
d’Instruments Tradicionals de Tarragona.
21 h, parc Saavedra. La Terrasseta. Música
i sopars a la fresca amb food trucks.
Oferta gastronòmica amb una carta
variada, de proximitat i popular: piadines,
pizzes, empanades, menjar tailandès,
menjar vegà i molt més! Entrada lliure.

Dimecres 21

21 h, Palau d’Esports Catalunya - Carrer
Riu Siurana s/n (Anella Mediterrània).
Final 43a Lliga Nacional Catalana ACB
AON 2022
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22 h, parc Saavedra. La Terrasseta.
Cinema a la fresca. Un funeral de muerte
(Frank Oz, 2007).

Cal estar atents a les recomanacions de
seguretat:
•
Deixeu ampolles i llaunes fora de
l’itinerari de la Baixada.
•
Salteu individualment, o com a màxim
en parella.
•
Seguiu els consells de l’organització i
dels responsables dels grups.
•
Faciliteu el pas del Seguici i de les
bandes de música.
•
Distribuïu-vos per tot l’itinerari.
•
Assistiu-hi només les persones adultes.
•
En cas que vulgueu dur alguna de les
figures del Seguici, proveïu-vos d’una
faixa a la cintura.
•
No tireu aigua des de finestres o
balcons.
S’ubiquen serveis sanitaris al c. Pare
Iglésias, a la pl. del Fòrum i a la pl. del Rei,
que en la segona baixada passen a la bda.
de la Pescateria i a la pl. de la Font. No
s’autoritza la instal·lació de taules i cadires
en tot l’itinerari en els horaris indicats.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

BAIXADA
DE
L’ÀLIGA

0.30 h, pl. del Rei. Músics i teclers
esperaran impacients l’arribada de la
Baixada. El ritme frenètic d’Amparitos
anirà donant pas a bèsties, gegants,
músics i baixadors. Sens dubte, un dels
moments més intensos de la nit! Tot
seguit, revetlla popular amb l’orquestra
Wasa Corporation, que ens oferiran
un no parar de remixos impossibles,
curosament enllaçats amb combinacions
sorprenents i divertides.
1.30 h, des de la pl. del Rei. Segona Baixada
de l’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó i la
Mulassa. Teclers, Àliga, Gegants, Mulassa i
Lleó, cap a la plaça de la Font!
2 h, pl. del Rei. Segona part de la revetlla
popular amb l’orquestra Wasa Corporation.
Versions i més versions en aquesta nit
pletòrica. Que no pari la música!

WASA
BALL
DE
L’ANY

2.30 h, pl. de la Font. L’Arribada de l’Àliga,
els Gegants Vells, el Lleó i la Mulassa i
l’arrencada del Ball de l’Any. Bèsties i
gegants entraran al Palau Municipal hores
abans d’incorporar-se a la sortida al complet
del Seguici Popular. A partir d’ara comença
el compte enrere de 365 dies per tornar a
reproduir aquest ritual, la Baixada del 2023.
Per fer l’espera més tranquil·la, us proposem
una hora intensa, només una hora, amb
les músiques que ens han acompanyat des
de l’última Santa Tecla i moltes melodies
que ens acompanyen des de fa segles, les
músiques més emblemàtiques de la nostra
festa. Comença el Ball de l’Any!
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alternatius. Un camí que va des de la seva
infància fins a una complicada maduresa,
barrejant versions i peces originals. Ha
col·laborat amb artistes de la talla de
Cora Novoa i Perico Sambeat i ha actuat
en escenaris com el Festival de Pedralbes,
el Festival Mas i Mas, el Festival Sónar
Estambul i Sónar Barcelona. Sens dubte,
està destinada a ser una de les grans
veus del nostre país.
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La Vigília

12 h, campanar de la Catedral. Els Tocs
de Vigília de Festa. El protagonisme de
les campanes es fa sentir juntament amb
la resta d’instruments festius, llestos per
fer l’entrada a la ciutat.

Dijous 22

12 h, portal del Roser. L’Entrada de
Músics, iniciada per la interpretació
d’Els segadors a càrrec dels Grallers
Els Bordons, mentre sonen pletòriques
totes les formacions que fan ballar el
Seguici els dies 22 i 23: Ministrers El
Tecler, Grallers La Virolla, Espremulls
Ministrers, la Fanfara de Torredembarra,
Grallers Alfàbrega, Grallers Esperidió,
Grallers Els Quatre Garrofers, Pelacanyes
Grallers de Tarragona, Sons de la
Cossetània, Mitja Cobla La Mitja Lluna,
Dolçainers Tresmall, Grallers Sonagralla,
Grallers Tocaferro, Sonadors Bufalodre,
Faktoria Folk, Traüt de Tarí, Rodarboç Cobla de Ministrers, So Nat – Grallers
de Tarragona i la Tradiband, Banda
d’Instruments Tradicionals de Tarragona.
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A la pl. de les Cols, interpretació d’una
tonada a càrrec de cadascuna de les
formacions. Itinerari: pl. del Pallol, c.
Cavallers, c. Major i pl. de les Cols.
Acte retransmès en directe per

A l’acabar, pl. de les Cols. Santa
Tecla gastronòmica. El concert del
Vermut Yzaguirre amb la Fanfara de
Torredembarra. Degustació de vermut
i patates.
Patrocina:

17.45 h, Rambla Nova, tram Unió / Méndez
Núñez, davant de la Gelateria Italiana
Gabri Olivier. Versots i parlaments dels
balls parlats:
•
17.45 h, Ball d’en Serrallonga
•
18.15 h, Ball de Pastorets
•
18.35 h, Ball de Gitanes
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa
Tecla gastronòmica. Estrella Damm
patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. L’espai gastronòmic que durant
quatre dies permet els àpats ràpids.
18.30 h, pl. de Dames i Vells. Primera
representació del Ball de Dames i Vells.
El sarcasme i la ironia d’aquestes parelles
retratarà, un any més, l’actualitat i els
seus protagonistes. Toca, Peron!
19 h, des de la pl. de la Font. La Cercavila
de Santa Tecla, amb la primera sortida al
complet de tot el Seguici Popular: el Ball de
Diables, el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, el

Acte retransmès en directe per

19.30 h, pl. de la Pagesia. Representació
del Ball de Dames i Vells. Aquest espai
es consolida com a ineludible de les
representacions d’aquest ball parlat per la
Festa Major.
20 h, pg. de les Palmeres. Obertura de
l’Espai Barraques. Veniu a sopar a les
nostres food trucks i ompliu bé la panxa
abans de la festa!
Organitza: Col·lectiu Barraques

20 h, amfiteatre de Marina Port Tarraco.
Marina Port Sona presenta Alba
Carmona en concert. Estudiosa de la
música d’arrel, l’Alba s’ha mogut durant
anys entre els sons de les diferents
músiques populars i de música moderna.
Vindrà acompanyada del guitarrista
Jesús Guerrero, una de les figures més
importants de la guitarra flamenca
actual. Les sonoritats més crues de
la veu i la guitarra flamenca juguen
amb delicadesa i virtuosisme a l’hora
d’interpretar un repertori variat que
combina cants tradicionals del flamenc
amb temes propis i versions de Chavela
Vargas, Carlos Cano o Lluís Llach.
Organitzen: Marina Port Tarraco i La Sonora
Producciones

20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. Les bones intencions. A la Paula i
el Pere les coses no els han sortit mai
com esperaven. Una nit d’al·lucinacions
decideixen muntar una empresa.
Una empresa de festes temàtiques,
personalitzades. I avui és la gran nit,
perquè tenen un client molt important,
que els pot obrir moltes portes. Amb
tot preparat per a la celebració, mentre
assagen els darrers detalls amb els
figurants de la festa, el Pere rep un
missatge que ho canviarà tot.
Preu: 18 €; Amics de la Sala Trono, 14 €
Entrades: www.salatrono.cat

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

Dijous 22

dijous
setembre

22

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
i el Ball de Cercolets, els Bastoners de l’Esbart
Santa Tecla, el Ball de Gitanes, el Ball de
Valencians, el Ball de Cossis i el Ball de Titans
i les representacions al·legòriques dels Set
Pecats Capitals i de la Moixiganga. Aniran
acompanyats pels sonadors i les bandes de
música.
Itinerari: pl. de la Font, bda. Misericòrdia,
c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, pl. del
Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, Pilats,
bda. Pescateria, pl. de l’Esperidió, c. Cós
del Bou, pl. de la Font, c. Portalet, Rambla
Vella, c. Comte de Rius, Rambla Nova, c.
Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font.
Els participants a la Cercavila tindran
un punt de refrigeri ràpid al c. Cós del
Bou, ofert per la Colla Jove Xiquets de
Tarragona.
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La nit del 22 al 23 de setembre.
Revetlles i matinades

21.20 h, pl. del Rei. Versots i
parlaments dels balls parlats:
•
21.20 h, Ball de Dames i Vells
•
21.45 h, Ball de Sant Miquel i
Diables
•
22.10 h, Ball de Gitanes
•
22.25 h, Ball d’en Serrallonga
•
22.35 h, Ball de Pastorets
21.30 h, pl. de la Font. La primera
tanda de lluïment del Seguici
Popular. Els dotze grups que van entre
el Ball de Bastons i la Moixiganga
la fan simultàniament al llarg de
tota la plaça de la Font. Els gegants
i les bèsties entren al vestíbul de
l’Ajuntament per dormir-hi.
21.45 h, pl. dels Sedassos. Versots i
parlaments dels balls parlats:
•
21.45 h, Ball d’en Serrallonga
•
22.15 h, Ball de Pastorets
•
22.35 h, Ball de Gitanes

23 h, pg. de les Palmeres. Concert amb
Svetlana. Després d’un grapat d’anys de
compondre cançons durant nits de festa
interminables, Júlia Díaz i Roc Bernadí
van formar aquest grup musical barceloní
l’estiu del 2020, que s’enfoca des del
divertimento, perquè així és com ens
sabem, però també des de la reivindicació.
Svetlana fa servir la música per canalitzar
la crítica a través de l’humor, així com la
necessitat de comunió i empoderament.

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i RAC105

0.30 h, pg. de les Palmeres. Les Que Falta
Band. La banda de versions amb repertori
100% femení! Un espectacle potent i
revolucionari que combina la música i
la dansa amb altres elements artístics
per visibilitzar el paper de la dona en la
indústria musical. Temes per conèixer i per
recordar grans dames en una festa grossa
que fa ballar com cap altra, des de ritmes
llatins i el pop-rock dels vuitanta fins als
èxits més actuals.
Organitza: Col·lectiu Barraques

2.30 h, pg. de les Palmeres. DJ Svetlana.
Tancarem la nit amb el millor petardeig.
Organitza: Col·lectiu Barraques

La nit del 22 al 23 de setembre

BAND
THE
COOL

23 h, pl. de la Font. La revetlla més
teclera amb les orquestres Band de Cool
i La Cosa Nostra. Aquesta nit de traspàs
entre la vigília i el dia gran de la Festa
Major, la plaça de la Font es converteix en
el punt de trobada musical tarragoní per
excel·lència. Som-hi!

24 h, jardins del Camp de Mart. RAC105
presenta Gira 105. La música d’antena es
transforma en espectacle festiu amb els
hits més actuals i els remembers d’altres
generacions. Una nit plena de sorpreses
per no parar de ballar.

Dijous 22

22.15 h, pl. de les Cols.
Representació completa de la
Moixiganga, amb l’acompanyament
musical dels So Nat - Grallers de
Tarragona. Única representació
completa de totes les figures
plàstiques o misteris ressaltats per
la llum de les atxes, en un espai únic
i emblemàtic.

BOU

23 h, Rambla Nova, tram Balcó del
Mediterrani. La revetlla més clàssica
amb l’Orquestra Melodia. Cada Santa
Tecla aquest espai es converteix, aquesta
nit de la vigília, en punt de trobada dels
balladors més clàssics de festa major. La
tradicional Orquestra Melodia ens oferirà,
en aquest espai emblemàtic de la ciutat,
els estàndards més ballables.
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Organitza: Col·lectiu Barraques

7 h, des de la pl. de la Font. Toc de
matinades pels diferents carrers
de la ciutat. El so dels instruments
tradicionals omple els pocs instants
de silenci de la jornada. Des de la
plaça de la Font, Sonagralla, La Virolla,
L’Alfàbrega, L’Esperidió, Tocaferro, Els
Quatre Garrofers, So Nat, Pelacanyes,
Els Bordons, Xiquets de Tarragona, Colla
Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del
Serrallo, Castellers de Sant Pere i Sant
Pau, grallers de la Mulassa i Grallers
i Timbalers de l’Aula d’Instruments
Tradicionals i del Tecler.

les salves pirotècniques d’homenatge,
seguides d’un ram de tro de la Pirotecnia
del Mediterráneo, de Vilamarxant (Camp
de Túria, País Valencià).
Portaran la bandera de la ciutat, a
proposta del Ball d’En Serrallonga de
Tarragona, la Sra. Gina Còrdova Pérez,
el Sr. Joaquim Marmany Inglés, Quimet,
i la Sra. Gemma Sabaté Piqué. Des de
l’any 2014, i per acord de la Comissió
Assessora sobre el Seguici Popular, els
banderers del matí de Santa Tecla són
proposats per una entitat del Seguici per
estricte ordre de carrer.

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

Divendres 23

8.30 h, des del campanar de la Catedral.
Tocs de prima, prima solemne i pontifical.
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9.15 h, des de la pl. de la Font. L’Anada a
Ofici amb el Seguici Popular i salutació a
la Senyera pels trompeters municipals a
la confluència dels carrers dels Cavallers
i de la Nau, als Quatre Cantons i a la
plaça de les Cols. Tot seguit, al pla de
la Seu, entrada de la Senyera de la
ciutat amb la ballada conjunta de tots
els elements festius i els pilars de les
colles castelleres, alhora que esclaten

Recorregut: pl. de la Font, bda.
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c.
Merceria, c. Pare Iglésias i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per

10 h, des del campanar de la Catedral.
Toc de pontifical.
10 h, Catedral. L’Ofici, que s’inicia amb el
trasllat processional de la relíquia des de
la seva capella fins a l’altar major. Missa
pontifical presidida per l’arquebisbe, Dr. Joan
Planellas, i amb assistència del Capítol de la

Acte retransmès en directe per

Al final de l’Ofici, cant popular dels Goigs
de la santa a càrrec del Cor i Orquestra
dels Amics de la Catedral.
10.45 h, des del pla de la Seu. La
Tornada d’Ofici. El Seguici, cap a la
plaça de la Font.
11 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment
del Seguici Popular. Ballaran, per aquest
ordre, el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, el
Ball d’en Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa,
la Cucafera, el Lleó, els gegantons
Negritos, els Gegants Moros i els Gegants
Vells, el Ball dels Set Pecats Capitals, la
Moixiganga, el Ball de Bastons, el Ball de
Pastorets, el Ball de Turcs i Cavallets, el
Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el
Ball de Bastons de l’Esbart Santa Tecla, el
Ball de Gitanes, el Ball de Valencians, el
Ball de Cossis i el Ball de Titans. La tanda
s’acabarà amb els versots dels Diables
contra Sant Miquel.
Enguany, el Ball del Patatuf de Tarragona
serà interpretat en llengua de signes
catalana (LSC)

11.30 h, pl. de la Pagesia. Representació
del Ball de Dames i Vells.
11.45 h, Balcó del Mediterrani.
Fotografia’t amb els Nanos Vells! Avui et
podràs fer aquella foto que sempre havies
volgut fer-te.
Organitza: Agrupació de Portadors dels Nanos Vells
de Tarragona

11.45 h, capçalera del Circ. Fes-te una
foto amb els Nanos Nous! Vols una foto
amb els Nanos Nous? Avui és el dia!
Organitza: Associació de Portants dels Nanos Nous
de Tarragona

12.45 h, pl. de la Font. Entrada a plaça
de les colles castelleres, al toc de gralla i
ritme del timbal.
13 h, pl. de la Font. Diada Castellera
de Santa Tecla. Castells, torres i
pilars amb les colles castelleres de
la ciutat: Xiquets de Tarragona, Jove
Xiquets de Tarragona, Xiquets del

Acte retransmès en directe per

DIADA
CASTELLERA
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Diada de
Santa Tecla

Catedral, les parròquies, altres comunitats
cristianes i l’Ajuntament. Durant la cerimònia,
com és costum, s’ofereix la relíquia de la
patrona als fidels per a la seva adoració.
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Cada colla intervé per torn rotatiu,
decidit prèviament per sorteig. La diada
consta de tres rondes; la colla que no
completi les tres construccions pot
arribar a fer fins a dues tandes més,
mantenint sempre l’ordre sortejat. Els
pilars tanquen l’exhibició i s’executaran
seguint l’ordre sortejat.
L’exhibició es clou amb el tradicional pilar
al balcó, al qual ascendeix l’enxaneta.
Finalment, toc de vermut amb els grallers
i els timbalers.
Acte retransmès en directe per

17.30 h, des del campanar de la Catedral.
Tocs de vespres.
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18 h, pl. Verdaguer, fins a les 24 h. Santa
Tecla gastronòmica. Estrella Damm
patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. Una oportunitat per fer l’últim
mos a l’espai gastronòmic de Santa Tecla.
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18 h, Catedral. El cant de les vespres
pontificals.

18.15 h, des de la pl. de la Font. L’Anada
a la Professó amb el Seguici Popular,
que pregona l’arribada de la Senyera de la
ciutat i la Corporació Municipal. Aquesta
expressió de civisme torna a inundar els
carrers principals de la ciutat antiga,
enguany commemorant els set-cents anys
de l’arribada de la relíquia de santa Tecla
a la ciutat. Itinerari: pl. de la Font, bda.
Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols,
c. Merceria i c. Pare Iglésias. Els grups
s’organitzen per a la professó posterior als
carrers de les Coques, Sant Pau, Palau,
Claustre i Escrivanies Velles.
18.30 h, pl. Natzarens. Representació del
Ball de Dames i Vells.
19 h, des del pla de la Seu. Extraordinària
Professó del Braç de Santa Tecla, en
commemoració dels set-cents anys de
l’arribada de la relíquia de santa Tecla
a Tarragona. Tercera i última sortida al
complet del Seguici Popular. Cap a les
20 h, al llindar de la Catedral, apareix el
tabernacle de la santa acompanyat per la
Cobla de Ministrers del Consell Municipal,
amb el vestuari cerimonial de les grans
ocasions rituals, i en aquest moment la
Banda Unió Musical interpreta la Marxa de
Santa Tecla i els campaners engeguen els
tocs de professó fins que perden de vista la
relíquia. El Capítol de la Catedral, el clergat,
la Senyera de la ciutat, els representants
de les ciutats germanes i la Corporació
Municipal, amb escorta de macers,
uixers i Guàrdia Urbana de gran gala,

BALL DELS
SET PECATS
CAPITALS
tanquen la professó, que enguany es veurà
embolcallada en tot el seu recorregut per la
llum de les espelmes ciutadanes. Itinerari:
pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c. Merceria,
pl. de les Cols, c. Major, bda. Misericòrdia, c.
Cós del Bou, bda. Pescateria, Pilats, pl. del
Rei, c. Santa Anna, pl. del Fòrum, c. Nou del
Patriarca i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per

Patrocina:

19.30 h, pl. de la Pagesia. Representació
del Ball de Dames i Vells.
20 h, pg. de les Palmeres. Obertura de
l’Espai Barraques. Veniu a sopar a les
nostres food trucks i ompliu bé la panxa
abans de la festa.
Organitza: Col·lectiu Barraques

20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. Les bones intencions. A la Paula i

el Pere les coses no els han sortit mai
com esperaven. Una nit d’al·lucinacions
decideixen muntar una empresa.
Una empresa de festes temàtiques,
personalitzades. I avui és la gran nit,
perquè tenen un client molt important,
que els pot obrir moltes portes. Amb
tot preparat per a la celebració, mentre
assagen els darrers detalls amb els
figurants de la festa, el Pere rep un
missatge que ho canviarà tot.
Preu: 18 €; Amics de la Sala Trono, 14 €
Entrades: www.salatrono.cat

20.30 h, pl. Natzarens. Representació del
Ball de Dames i Vells.
21 h, Rambla Nova, davant del monument
a la Sardana. Ballada de sardanes de
Festa Major. A punt de tancar el dia de
la nostra patrona, l’Agrupació Sardanista
Tarragona Dansa, especialista en
sardana esportiva, i la Cobla Reus Jove
us conviden a una vetllada al bell mig
de la Rambla Nova per ballar, escoltar o
aprendre a ballar sardanes.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa

21 h, Sala El Cau. Concert Cápsula +
Radioactivas.

Preu: 12 € anticipada; 15 € taquilla
Més informació: lasonora.entradium.com
Organitzen: Sala El Cau i La Sonora Producciones

21 h, aproximadament, pla de la Seu.
L’Entrada del Braç de Santa Tecla. Quan
la relíquia torna a la Catedral, tot el Seguici
Popular s’obre al seu pas i executa la

Divendres 23

Serrallo i Castellers de Sant Pere i
Sant Pau. Històricament, és la jornada
en què les colles ens han ofert les
millors construccions. Un migdia ple
d’alternatives castelleres.
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ENTRADA
DEL BRAÇ
ballada conjunta. Balls, bestiari, entremesos
i representacions al·legòriques la saluden.
Els castellers alcen vanos i pilars. Les
campanes i les salves pirotècniques
marquen el lent avançament del braç, i es
precipiten la col·lecció de focs d’artifici,
l’oripell daurat, la joia pirotècnica de
la palma del martiri preparada per la
Pirotecnia del Mediterráneo, de Vilamarxant
(Camp de Túria, País Valencià) i la llum
de les espelmes ciutadanes que enguany,
de manera extraordinària, acompanyaran
aquest moment ritual que any rere any
renova el nostre particular calendari vital.

Divendres 23

Acte retransmès en directe per
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Tot seguit, des del pla de la Seu. Tornada
de Professó amb la Baixada del Seguici.
Portants, balladors i músics enfilen el carrer
Major en una baixada espectacular. El
conjunt del Seguici completa la seva darrera
aparició d’aquest 2022.

© David Oliete

Simultàniament, a la Catedral. Cant dels
Goigs i retorn de la relíquia de la santa a l’urna
de la seva capella.
I després, a la pl. de la Font. Darrera tanda de
lluïment del Seguici Popular. Com a la Vigília,
els onze grups entre el Ball de Bastons i la
Moixiganga ofereixen simultàniament la seva
exhibició. Entre les danses i els entremesos
es pot veure, per única vegada, la figura
bastonera de la Mort del Dimoni, enmig del foc
de sofre.
22 h, pl. de Dames i Vells. Darrers parlaments
del Ball d’en Serrallonga.
22 h, jardins del Teatre Metropol - Sala
Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. Les coses
excepcionals, de Duncan Macmillan. Tens
set anys i la mare és a l’hospital. El pare diu
que ha fet “una estupidesa”. Li costa ser feliç.
Així que comences a fer una llista de les coses
excepcionals d’aquest món. Cadascuna de les
coses que fan que la vida valgui la pena.

23 h, des de la punta del Miracle i
contemplables des de la platja del Miracle,
el passeig Marítim, el Moll, el Port Esportiu,
el Balcó del Mediterrani, el passeig de les
Palmeres, la baixada de Toro, el vial Bryant,
el passeig de Sant Antoni i la Via Augusta.
El castell de focs de Santa Tecla, que serà
disparat per la Pirotecnia del Mediterráneo,
de Vilamarxant (Camp de Túria, País
Valencià).
23 h, pg. de les Palmeres. Ratpenades. Grup
de rural-punk de Lleida, integrat per tres
dones canyeres, divertides i amb ganes de
repartir bogeria pels escenaris. No us les
perdeu!
Organitza: Col·lectiu Barraques

24 h, pl. dels Sedassos. Músiques de canya.
Ball de gralles. Després d’aquests dies tan
intensos, els grallers i els timbalers que
ens han anat acompanyant a les cercaviles
ens delectaran amb un seguit de peces
ballables. L’esforç i els assajos es posen de
manifest en aquest espai tan acostumat
a sentir la música més popular. Un punt
de trobada ineludible per als amants de la
bona música de ball, servida amb gralla i
timbal. Hi participen: Grallers Els Bordons,
Grallers de l’Esperidió, Pelacanyes Grallers
de Tarragona, Grallers Sonagralla, So Nat
- Grallers de Tarragona, Grallers Tocaferro i
Grallers La Virolla.
Organitzen: grups de grallers locals

0.30 h, pg. de les Palmeres. Josetxu
Piperrak & The Riber Rock Band.
Actualment Piperrak com a tals ja no
existeixen, però el 2017 el seu cantant va
formar una nova banda i segueix actuant
sota el nom de Josetxu Piperrak & The
Riber Rock Band. Aquell mateix any van
gravar el seu primer EP amb el mateix
nom de la banda, i l’any següent el disc
Gritando otra vez.
Organitza: Col·lectiu Barraques

2.15 h, pg. de les Palmeres. Eterns.
Neixen el 2018, influenciats pels sons
més contundents del punk, des dels
extints Inadaptats fins als mítics Sick Of
It All, passant per una àmplia herència
de contundència musical. El 2019
publiquen El món és nostre, el seu primer
treball de llarga durada, forjat amb una
clara actitud antifeixista i sense perdre
la més pura essència del carrer. I el
2020 surt Ho serem tot, un EP digital
format per tres cançons, on segueixen
consolidant el caràcter de la banda.
Organitza: Col·lectiu Barraques

3 h, pg. de les Palmeres. Ganjanights.
Tanquem la nit amb un clàssic a Tarragona
que ens farà ballar i gaudir fins al final.
Ganjanights neix com a programa de ràdio
l’any 2001, i actualment és un col·lectiu de
selectors de música negra, principalment
de ska, rocksteady, early reggae, calypso…,
però també de 2-tone, boogaloo, northern
soul, funk, R&B, fins i tot arribant al punk i a
l’Oi! Establerts a Tarragona des del 2009.
Organitza: Col·lectiu Barraques
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Preu: 18 €; Amics de la Sala Trono, 14 €
Entrades: www.salatrono.cat
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8 h, des de la pl. de la Font. Les
matinades de la jornada castellera de la
Mercè, amb els grallers de les colles de
la ciutat: Xiquets de Tarragona, Colla Jove
Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo
i Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
9 h, pl. Prim, al costat de l’església de
Sant Joan. Trobada d’intercanvi de
plaques de cava del Camp de Tarragona.
Organitza: Associació de Col·leccionistes de Plaques
de Cava del Camp de Tarragona

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

12 h, c. Baró de les IV Torres, 1. Terrassa
Restaurant Petit Tàrraco. Concert vermut
amb Stromboli Jazz Band.
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Organitzen: Associació de Veïns del Carrer Maria
Cristina i Voltants i Stromboli Jazz Band
Col·labora: Restaurant Petit Tàrraco

76

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

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

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

Organitza: Col·lectiu Barraques

17.30 h, pg. de les Palmeres. Tarda
infantil amb “Si jo puc, tu també”.
Aquest projecte es va crear amb la
intenció de visualitzar i donar a conèixer
l’epilèpsia mitjançant esdeveniments
esportius. Ensenyar que els que tenim
epilèpsia podem fer coses. Tots hem de
seguir els somnis i posar-nos reptes a
la vida.
Organitza: Col·lectiu Barraques

17.40 h, pg. de les Palmeres. Taller de
quadres de sorra del Senegal. Aprendràs a
acolorir amb arena de colors els teus propis
dibuixos utilitzant aquesta tècnica tradicional
senegalesa amb la cooperativa Entra!
Organitza: Col·lectiu Barraques

18 h, pg. de les Palmeres. Xocolatada
popular. Tornem a gaudir amb la nostra
coca amb xocolata per a grans i petits.
Organitza: Col·lectiu Barraques

18 h, pl. de la Constitució (Bonavista).
Representació del Ball de Dames i Vells.
Per primera vegada, el Ball de Dames i
Vells es representa als barris de Ponent en
el marc de la Festa Major, oferint la seva
particular visió de la ciutat i el món amb
la crítica corrosiva, enginyosa, lúcida i
punyent que els distingeix. Des de Ponent i
adreçat a tota la ciutat. Toca, Peron! En cas
de pluja, la representació es traslladarà a
la sala d’actes del Centre Cívic.

Organitzen: Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural
del Tarragonès
Col·laboren: Ball de Dames i Vells, Ajuntament de
Tarragona, Centre Cívic de Bonavista i Empresa
Municipal de Transports

18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa
Tecla gastronòmica. Estrella Damm
patrocina Teclatapa, la taverna dels
tastets. Una oportunitat per fer l’últim
mos a l’espai gastronòmic de Santa Tecla.
18.30 h, jardins del Teatre Metropol. Claudia
Crabuzza en concert. Amb motiu del 50è
aniversari de l’agermanament de les ciutats
de Tarragona i l’Alguer, ens visita aquesta
jove cantautora algueresa. Les seves
cançons recorren amb música i paraules
el traç d’un camí de dona que comprèn les
cares de la vida. Claudia Crabuzza canta a
dones inspiradores, fills i ofrenes a la Mare
Terra, remors del carrer, arbres i gossos. Un
record a les dones de la cançó popular i a un
dels més preuats cantautors de la música
algueresa, Pino Piras. Accés lliure, limitat a
la capacitat de l’espai.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Ajuntament
de l’Alguer

18.30 h, pl. Corsini. Repte Experimenta.
La Nit Europea de la Recerca escalfa
motors amb aquesta activitat prèvia.
Amb les investigadores del Repte
Experimenta fareu ciència en directe.
Inscripcions: tarragona@nitdelarecerca.cat
Organitza: Universitat Rovira i Virgili

19 h, pl. de la Constitució (Bonavista).
Darrera representació a la ciutat d’aquest
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La Mercè i
el Correfoc

17.30 h, pg. de les Palmeres. Obertura de
l’Espai Barraques.
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2022 del Ball de Dames i Vells. En cas de
pluja la representació es traslladarà a la
sala d’actes del Centre Cívic.

STADHTHARMONIE

Organitzen: Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural
del Tarragonès
Col·laboren: Ball de Dames i Vells, Ajuntament de
Tarragona, Centre Cívic de Bonavista i Empresa
Municipal de Transports

Organitza: La Sonora Produccions
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i Parc
Ecohistòric del Pont del Diable

19 h, Rambla Nova, 46. Ball en línia
d’estil country amb Crazy Boots. Veniu a
passar una estona divertida ballant amb
nosaltres.
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Organitza: Associació Crazy Boots
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19 h, Palau Firal i de Congressos de
Tarragona. Paco Candela en concert.
Una magnífica ocasió d’escoltar en directe
els majors èxits del cantant, i conèixer els
seus nous temes
Preu: 42 € / 35 € .
Entrades: radioteletaxi.com
Organitza: Radio TeleTaxi

19 h, pl. de la Pagesia. Concert de
música de banda. La Stadtharmonie
Amriswil presenta De Suïssa a Catalunya.
Aquests dies de Santa Tecla ens visita
aquesta banda suïssa dirigida per
l’oboista tarragoní Jordi Bertran Sastre,
antic membre de la Banda Unió Musical
de Tarragona. El concert, en col·laboració
amb músics de la banda tarragonina,
ens oferirà un repertori folklòric de Suïssa
combinat amb els pasdobles festius més
reconeguts. Música sense fronteres!
Organitzen: Stadtharmonie Amriswil i Banda Unió
Musical de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19.30 h, Teatre Tarragona, Rambla
Nova, 11. Rambla Music presenta
La Salseta de la Plateria, concert
homenatge a La Salseta del Poble Sec
i l’Orquestra Plateria. La Festa Major
continua amb la TGN Big Band, que
es torna a vestir per Santa Tecla amb
temes musicals que van interpretar

ELS PETS
dues de les orquestres catalanes més
emblemàtiques de les últimes dècades,
la Plateria i La Salseta del Poble Sec,
i adaptats per a big band pel seu
director, Jordi Griso. Ens acompanyaran
les veus de Laia Batlle, Txus Cano,
Raquel Esteve i José Granadero.

Preu: 10 € (entrades.tarragona.cat)
Organitza: Rambla Music

20 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà,
11. Les bones intencions. A la Paula i
el Pere les coses no els han sortit mai
com esperaven. Una nit d’al·lucinacions
decideixen muntar una empresa.
Una empresa de festes temàtiques,
personalitzades. I avui és la gran nit,
perquè tenen un client molt important,
que els pot obrir moltes portes. Amb
tot preparat per a la celebració, mentre

assagen els darrers detalls amb els
figurants de la festa, el Pere rep un
missatge que ho canviarà tot.
Preu: 18 €; Amics de la Sala Trono, 14 €
Entrades: www.salatrono.cat

20 h, Tarraco Arena. Els Pets de Constantí
presenten 1963, un disc dolç i descarat,
un nou treball sobri i detallista, ple de
melodies enganxoses que embolcallen
històries amb ànima. Dotze cançons que
demanen ser escoltades amb calma,
reflectides en els clàssics de la new
wave britànica, però alhora amb voluntat
trencadora i contemporània. 1963 és un
cant adult a la vida, una reivindicació del
pòsit que donen els anys viscuts.
Entrades: www.tarracoarena.com
Organitza: diari Ara
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
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19 h, Pont del Diable. El Jardí Sonor
presenta Eva Fernández en concert. La
cantant i saxofonista de Barcelona ve al
Jardí Sonor per presentar algunes de les
seves noves composicions, en les quals
l’artista reafirma el seu compromís amb
la creativitat i s’estrena com a lletrista en
les seves dues llengües maternes, el català
i el castellà. A les cançons que formen el
disc hi conviuen equilibradament estils
musicals com el jazz, la cançó d’autor
o el bolero, tots ells molt influents en
l’imaginari sonor de l’artista.
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Organitza: Col·lectiu Barraques

Un cop acabat el Correfoc, des de l’estàtua
dels despullats. Sorollosa i espurnejant
traca per la Pirotecnia del Mediterráneo,
de Vilamarxant (Camp de Túria, País
Valencià), seguit de l’emocionant Visca
Santa Tecla! i la façana pirotècnica que
s’enlaira des de l’esquena de l’estàtua
de Roger de Llúria al mateix Balcó del
Mediterrani. Seran els darrers trons fins a
arribar a Santa Tecla 2023.

22 h, jardins del Teatre Metropol - Sala
Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. Les coses
excepcionals, de Duncan Macmillan. Tens
set anys i la mare és a l’hospital. El pare
diu que ha fet “una estupidesa”. Li costa
ser feliç. Així que comences a fer una
llista de les coses excepcionals d’aquest
món. Cadascuna de les coses que fan que
la vida valgui la pena.
Preu: 18 €; Amics de la Sala Trono, 14 €
Entrades: www.salatrono.cat

22 h, des de la pl. de la Mitja Lluna. El
Correfoc de Santa Tecla. La part de la
festa més tradicional arriba al seu final, i
ho farem tarragoninament, amb la pólvora
dels sortidors, els trons i les carretilles dels
grups Ball de Diables de Torredembarra,
Ball de Diables de Vila-seca, Ball de
Diables de Valls, Ball de Diables de
Tarragona, Colla Diables Voramar del
Serrallo, Drac de la Geltrú, Xaloc de Salou,
Drac de Tarragona, Bou de Tarragona,
Víbria de Tarragona i Griu de Tarragona.
Recorregut: pl. de la Mitja Lluna, c. Unió,
pujada per la Rambla Nova fins al c. Adrià
per un lateral, baixada per la Rambla Nova
per l’altre lateral a l’altura del c. Sant
Agustí i estàtua dels despullats.

TOTHOM A CÓRRER LA TRACA PER
ACOMIADAR AQUESTA SANTA TECLA TAN
ESPECIAL!!!
0.15 h, pg. de les Palmeres. Zebrass.
Comencem l’última nit de Barraques
i de la Tecla amb una marching band
de Vilanova amb molt de groove però
també amb una passió per la música
afroamericana que ha fet evolucionar
el seu estil cap a la música jamaicana,
tot i que no volen perdre l’essència
de la música de Nova Orleans i les
improvisacions tenen un paper destacat
en el seu repertori.
Organitza: Col·lectiu Barraques

2 h, pg. de les Palmeres. PD Pussys + PD
Peting. Última oportunitat per ballar de
valent amb les músiques més festives.

Dissabte 24

Organitza: Col·lectiu Barraques
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Tot seguit, a l’estàtua dels despullats els
grups faran les seves enceses de lluïment

25

Espectacle de
cloenda de la Santa
Tecla del 700

9 h, pèrgola del Serrallo, Moll de
Pescadors. XXIX Concurs de Mestres
Romescaires.
13.30 h, local social del Centre Gallec.
Projecció del documental Concurs de
Castells 1980. Projecció d’un documental
del sisè concurs de castells de les festes
de Santa Tecla celebrat a la plaça de toros
de Tarragona el dia 28 d’agost del 1980.
A l’acabar la projecció es farà un dinar al
preu de 15 € per persona.
Organitza: Centre Gallec de Tarragona

15 h, Rambla Nova de Tarragona. XXXIV
Gran Trofeu Santa Tecla de Ciclisme. Un
any més, la cursa ciclista que es fa de
manera continuada per les festes majors de
Tarragona des de fa trenta-quatre anys.

18 h i 20 h, Ateneu de Tarragona, c.
Sant Magí, 4. Màgia a càrrec del grup
Tarracadabra.
Preu: 6 €.
Organitza: Ateneu de Tarragona

19 h, Pont del Diable. “La Música del
Diable”: 2UT. Tercera sessió del cicle “La
Música del Diable” al peu de l’aqüeducte
romà, que s’estrena com a escenari per
a un concert de rock contundent. 2UT són
un power trio tarragoní que al llarg dels
darrers mesos han anat llançant en format
single les cançons que formen el seu primer
llarga durada. Atents, perquè a més sempre
ofereixen covers, que poden anar de Pink
Floyd a Clutch. Concert gratuït.
Organitzen: Limonium i Associació de Música de
Tarragona, amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

Organitza: Club Ciclista Campclar

18 h, local de la Colla Jove. Festa infantil de
final de festes, a càrrec de la Companyia
Sidral. Veniu a jugar i al Berenar Lila.
Acomiadem les festes cantant i ballant,
jugant a bàsquet amb xanquers esbojarrats
i moltes més sorpreses. I a l’acabar farem
el Bateig Lila, amb el qual donarem la
benvinguda als fills de les castelleres i els
castelleres nascuts el darrer any.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove

Diumenge 25

i acabaran amb l’encesa conjunta de
sortidors. Tarragona és foc!

diumenge
setembre

20 h, pg. de les Palmeres. Veniu a sopar
a les nostres food trucks i ompliu bé la
panxa abans de la festa!
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Diumenge 25
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20.30 h, Catedral. Vesperae
Tarraconensis. La Catedral del so. Pel
seu valor simbòlic, ritual, artístic, religiós
i ciutadà, la Catedral de Tarragona
serà l’espai que embolcallarà el so i el
relat d’aquest concert de cloenda de la
commemoració dels set-cents anys de
l’arribada de la relíquia del Braç de Santa
Tecla a la ciutat. Dirigit pel tarragoní
Xavier Pastrana, escoltarem l’estrena
d’una peça musical de nova creació
dedicada a la patrona, obra del prestigiós
compositor Josep Vila. El concert porta per
títol Vesperae Tarraconensis, i el vincle
amb les festes tarragonines hi serà molt
present. El sobrenom de La Catedral del
so és definit per la particular disposició
que tindran els músics al temple. Cinc
grups corals es distribuiran en diversos
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punts, fent que en determinats moments
la música es pugui sentir amb una
sensació d’embolcall de 360 graus. Un
total de 150 músics i cantaires a partir de
cinc cors, dotze instrumentistes, l’orgue
i dos solistes, que tindran un marcat
accent tarragoní. Els cors Ensemble O Vos
Omnes, Cor de la URV, Cor Da Capo, Cor
In Crescendo i Cor Ciutat de Tarragona i
els solistes Marta Mathéu i Roger Padullés
compartiran les seves veus amb un grup
instrumental de dotze vents i el magnífic
orgue de la Catedral de Tarragona,
amb Juan de la Rubia, un dels millors
organistes del país. Una experiència
sonora única i irrepetible!
Preu: 15 € (entrades.tarragona.cat)
Acte retransmès en directe per:t

Organitzen: Biblioteca Pública i Ajuntament
de Tarragona
Col·labora: Museu Diocesà de Tarragona

30

divendres
setembre

VESPERAE
TARRACONENSIS.
LA CATEDRAL DEL SO

19 h, sala d’actes Serveis Territorials de
Cultura, c. Major, 14. Un esguard a la
Tarragona del segle XIV: la maduresa
d’una ciutat medieval, a càrrec d’Eduard
Juncosa.
La conferència pretén mostrar, de manera
divulgativa, diversos aspectes relacionats
amb la política, l’economia i la societat de
la ciutat de Tarragona durant les dècades
centrals del Tres-cents, fent un esment
especial del context en què es va produir
l’arribada de les relíquies de santa Tecla
des de l’Armènia Menor.

16 h, pl. Corsini. Fira de tallers científics
de la Nit Europea de la Recerca per
a públic familiar, organitzada per la
Universitat Rovira i Virgili (URV) amb els
instituts de recerca del territori: ICAC,
ICIQ, IISPV i IPHES.
Organitza: Universitat Rovira i Virgili

1

dissabte
octubre

28

dimecres
setembre

I després de Santa Tecla…
10.30 h, Catedral de Tarragona.
Iconografia de santa Tecla a la Catedral
de Tarragona.
Visita a la capella de Santa Tecla la Vella.
La petjada de santa Tecla a la Catedral de
Tarragona, a càrrec d’Andreu Muñoz.
Cal reserva prèvia a bptarragona.
cultura@gencat.cat (aforament limitat).
Organitzen: Biblioteca pública, Ajuntament de
Tarragona i Museu Diocesà

11 h, des de la pl. de les Cols fins al
Mercat Central. 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.
En aquesta ruta guiada organitzada pels
Mercats de Tarragona coneixeràs què
es menjava, com es cuinava i de quina
manera han evolucionat els mercats i
mercadets a la ciutat en diferents etapes
històriques des del segle XIV fins a
l’actualitat. Recorregut: des de la pl. de
les Cols fins al Mercat Central.
Preu: 5 €; menors de 12 anys, gratuït
Inscripcions: entradium.com
Organitza: Mercats de Tarragona
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I a més a més…
Les visites guiades
10 de setembre, 22 h
Parc Ecohistòric del Pont
del Diable. “Nit de lluna
plena al Pont del Diable”.
Preu: 10 €
Informació i reserves: visites@
pontdeldiabletarragona.com
Organitza: Limonium

14, 15, 16, 17, 19 i 20 de
setembre, 18.30 h
Des del portal del Roser.
“Santa Tecla a Tarragona”
(català).

Preu: 10 €; reduït, 8 €; infants
(6-12 anys), 5 €
Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657
Organitza: Itinere

17 i 18 de setembre, 10.30 h
Des del portal del Roser.
“Tarragona 1811”. Visita
guiada (castellà).
Preu: 10 €; reduït, 8 €; infants
(6-12 anys), 5 €
Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657
Organitza: Itinere

17 i 18 de setembre, 11.30 h
Des del portal del Roser.
“Tarragona medieval per a
la canalla”.
Preu: 10 €; reduït, 8 €; infants
(6-12 anys), 5 €
Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657
Organitza: Itinere
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18 i 20 de setembre, 19 h
Des del portal del Roser.
“Arqueologia oculta de
la Part Alta” (dos grups,
castellà i català).

Preu: adults (18-64 anys), 9 €;
jubilats (65+ anys), 8 €; menors
(7-17 anys), 3 €
Informació i reserves: info@
nemesisarch.com - 977 249 107
Organitza: Nemesis, arqueologia i
difusió cultural

19 i 21 de setembre, 19 h
Des del portal del Roser.
“Arqueologia de la Part
Alta encara més oculta”
(dos grups, castellà i
català).

Preu: adults (18-64 anys), 9 €;
jubilats (65+ anys), 8 €; menors
(7-17 anys), 3 €
Informació i reserves: info@
nemesisarch.com - 977 249 107
Organitza: Nemesis, arqueologia i
difusió cultural

16, 17, 18, 19 i 20 de
setembre, 22 h
Des del portal del Roser.
“Llegendes de Tarragona”.
Preu: 10 €; reduït, 8 €; infants
(6-12 anys), 5 €
Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657
Organitza: Itinere

13 al 18 i del 20 al 22 de
setembre, 11 h
Des del portal del Roser.
“Tarragona romana”.

Preu: 10 €; reduït, 8 €; infants
(6-12 anys), 5 €
Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657
Organitza: Itinere

Del 12 al 17 de setembre, 11 h
Des del pla de la Seu. “La
Catedral: de les escales a
dalt del campanar!”.
Preu: 15 €
Informació i reserves: reservas@
argostarragona.com - 977 101 800
Organitza: Argos Tarragona
Col·labora: Confraria de Sant Magí
Màrtir de Tarragona

17 de setembre, 18 i 19.30 h
Casa Canals. “Mediterrani
24 i 25 de setembre, 17.30 h
1321. Viatge i maridatPont del Diable. “Visita
ge de vins, formatges i
guiada al Parc Ecohistòric
històries”.
del Pont del Diable”.
Preu: 20 €
Preu: 5 €
Informació i reserves: visites@
pontdeldiabletarragona.com
Organitza: Limonium

Informació i reserves: reservas@
argostarragona.com - 977 101 800
Organitza: Ajuntament de
Tarragona
Col·laboren: Argos Tarragona i
Santa Teca

Les exposicions
Casa de la Festa, Via Augusta, 4. “Del Cor a
la Festa”, del fotògraf David Oliete.
Pati del Rei Jaume I, Palau Municipal, pl. de
la Font, 1. “20 anys de la Mulassa Petita.
Mirades des de l’espiera”, del fotògraf i
mulasser Marc Torija. Obert cada dia de la
setmana. Del 16 al 30 de setembre.
Espai Turisme, c. Major, 37. “10 anys d’Els
Contes del Seguici”. De dilluns a dissabte,
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenge de 10
a 14 h. Del 12 al 25 de setembre.
Bar El Solet, c. Pare Iglesias, 3. “Les
samarretes de Santa Tecla”. Fins el 25 de
setembre, de 18 a 21h
Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona,
c. Granada, 11. El problema de tres cossos.
Dionís Escorsa”. De dimarts a dissabte,
de 9 a 19 h; diumenge, de 9 a 15 h; dilluns
tancat. Fins al 4 de setembre.
Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona, c. Santa Anna, 8. “El lloc.
Joan Rom”. De dimarts a divendres, de
10 a 20 h; dissabte, de 10 a 15 h i de 17
a 20 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h;
dilluns tancat. Del 16 de setembre al 30 de
novembre.
Parc Central, av. Vidal i Barraquer, 15-17.
“La Peonada, la cursa més popular”.
Fotografies de Josep Ferrer Vilar, Fer-vi, que
recullen la història de la competició esportiva
més arrelada a les festes de Santa Tecla.
Tinglado 1 del Moll de Costa. “L’antropologia
dels sentiments”, d’Isabel Muñoz. De 10 a
13 h i de 17 a 20 h; dilluns tancat. Del 14 de
juliol al 18 de setembre.

Tinglado 2 del Moll de Costa. “Eustaqui
Vallès, l’art de la supervivència”. De 10 a
13 h i de 17 a 20 h; dilluns tancat. Del 15 de
setembre al 13 de novembre.
Refugi 1 del Moll de Costa (sala 1). “75 anys
del Club Ciclista Tarragona”. De 10 a 13
h i de 17 a 20 h; dilluns tancat. Del 20 de
setembre al 23 d’octubre.
Refugi 1 del Moll de Costa (sala 3).
“Aniversari del Bou de Tarragona”.
Celebració dels trenta anys del Bou i els
quinze del Bou Petit. De 10 a 13 h i de
17 a 20 h; dilluns tancat. Del 10 al 16 de
setembre.
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4.
“Tàrraco, llegat d’un imperi”, obres en fotoart de Jordi Freixa, i “Tarragona abans i avui”,
obres de diferents artistes i del banc d’art de
l’Ateneu. De dilluns a divendres, de 17 a 20 h.
Fins al 2 d’octubre.
Espai Nautilus, c. Reding, 9. “Retrospectiva
de Rosa Feliu. Gravats i retalls”. De dilluns
a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Del
15 de setembre al 30 d’octubre.
23 de setembre, diada de Santa Tecla,
Tinglado 4 del Moll de Costa. Jornada de
portes obertes a l’exposició “TARRACO/
MNAT”. De 10 a 14 h.
23 de setembre, diada de Santa Tecla, av.
de Ramón y Cajal, 84. Jornada de portes
obertes al Museu i Necròpolis Paleocristians
de Tarragona. De 10 a 14 h.
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La informació
L’estand de Festes

Santa Tecla en línia

L’estand de Festes està ubicat al vestíbul
del Teatre Tarragona (Rambla Nova, 11).
És el principal punt d’informació durant
tots els dies de Festa Major, i el lloc on
trobareu el programa de les festes i tot
el marxandatge de Santa Tecla. També
hi podreu adquirir les entrades per als
espectacles de pagament.
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h; el 24 de
setembre, de 10 a 14 h. De l’11 al 24 de
setembre.

Seguiu el dia a dia de les festes i totes
les actualitzacions a:
SantateclaTGN
santateclatarragona
@tgn_cultura
@TGNcultura
#SantaTecla2022 #SantaTecla700

Santa Tecla al teu mòbil
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 https://agenda.tarragona.cat,
que us oferiran el programa oficial de les
festes permanentment actualitzat.
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Les fotografies
Les fotografies que apareixen al
programa són de Marc Colilla, Manel R.
Granell i Laia Díaz, i la resta han estat
proporcionades pels artistes i les entitats
organitzadores.

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

Programació especial
TAC 12 i Tot Tecla TV
11/9. Sorteig del Concurs de Castells. Teatre Tarragona.
En directe. També per
12/9, 20 h. Espectacle inaugural. Tarraco Arena.
En directe. Reemissions el 13/9 i el 22/9.
15/9. Estrena televisiva del documental 7 de festa.
Reemissió el 21/9.

Programació
especial
Tarragona Ràdio
Del 12 al 22 de setembre, de
10 a 13.30 h, La Ràdio de
les Festes des de l’estand de
Festes al Teatre Tarragona.
15/9, 19 h. La Crida
18/9, 12 h. Diada del Primer
Diumenge
20 h. Ball Parlat de la
Sebastiana del Castillo

17/9. Mostra de Folklore Viu. Carrers de la Part Alta.
En directe. Reemissions el 24/9 i el 25/9. També per

19/9, 18 h. Cercavila Petita

18/9. Castells. Primer Diumenge de Festes. En directe.
Resum d’una hora al vespre del mateix 17/9.

21/9, 18 h. Pregó de Danae
Boronat, primera tronada i
Arrencada de Gegants

21/9, 18 h. El Pregó
Estrena televisiva del documental El viatge de les
relíquies de Santa Tecla.
Baixada de l’Àliga. Plaça de les Cols. En directe.
Reemissions el 22/9, el 24/9 i el 25/9.
23/9: Tanda de lluïment del Seguici. Plaça de la Font.
En directe.
Tot seguit Diada Castellera. Plaça de la Font.
En directe. Reemissió el 25/9.
Professó. Carrers de la Part Alta.
En directe. Reemissions el 24/9 i el 25/9.
23/9. Dames i Vells. Diversos horaris, el 23/9,
el 24/9 i el 25/9.
24/9. Pilars caminant. Tot el recorregut. En directe.
25/9. Concert de cloenda. La Catedral del so. Catedral
de Tarragona. En directe. També per

20/9, 18.45 h. Monumental
pastís de Santa Tecla

22/9, la Vigília
12 h. Entrada de
Músics
19 h. Cercavila de
Santa Tecla
20.30 h (aprox.). Primer
Dames i Vells (en diferit)
23/9, diada de Santa Tecla
10.15 h. Ofici de
Santa Tecla
11 h. Tanda de lluïment
del Seguici Popular
13 h. Diada Castellera
de Santa Tecla
19 h. Professó del Braç
de Santa Tecla
24/9, diada castellera de la
Mercè i pilars caminant
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700, el
podcast de
Tarragona
Ràdio
Tarragona Ràdio ha elaborat, en
coordinació amb l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Tarragona, una col·lecció
de reportatges radiofònics al voltant de les
festes de Santa Tecla: la gastronomia, els
castells, la Peonada, els sons de la festa…
L’arxiu sonor de l’emissora pública serveix
de punt de partida dels diferents episodis,
que combinen moments, entrevistes
i retransmissions que s’han emès al
llarg dels trenta-cinc anys de l’emissora
pública de la ciutat, amb la visió actual
dels protagonistes de la festa. Tot plegat,
coincidint amb la commemoració del 700
aniversari de l’arribada del braç de la
patrona a la ciutat. Una proposta de Teresa
Ortega, amb la realització tècnica de Lluís
Comes i la coordinació de continguts de
Sílvia Ferreres.
Els trobareu tots a la
www.tarragona radio.cat
Capítol 1. Els sons de la festa
Capítol 2. El Retaule de tots
Capítol 3. La Peonada més popular
Capítol 4. Les músiques de la Catedral
Capítol 5. El menú de Santa Tecla
Capítol 6. Sobretaula de festa major
Capítol 7. L’elixir de la vida
Capítol 8. Els castells
Capítol 9. La nostra Amparito
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Precaucions
per als actes
de foc
•
•
•

Protegiu-vos amb un barret i/o un
mocador.
Vestiu preferentment roba de cotó o
texana (en cap cas fibra sintètica).
Porteu pantalons llargs i calçat
cobert.

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

I en cas de pluja
Us demanem calma i comprensió.
L’organització treballa permanentment
perquè totes les activitats funcionin,
però la climatologia és un entrebanc de
vegades insuperable. A les xarxes socials
trobareu informació actualitzada dels
canvis que es produeixin.
Tot i així, els escenaris següents tenen
a cobert tant la zona de músics com la
d’espectadors, per la qual cosa els actes
s’hi faran sempre d’acord amb els horaris
previstos:
•
Antiga Audiència
•
Catedral
•
Teatre Metropol
•
Teatre Tarragona
•
Recinte Firal
•
Tarraco Arena

Si les condicions tècniques,
climatològiques i logístiques ho
permetessin, la professó del dia 23 es
limitaria a ser una Entrada del Braç. En
cada cas l’organització valorarà, amb
el consens de les parts implicades, la
millor solució en funció de la informació
disponible.
Activitats que es traslladaran a escenaris
alternatius en cas de pluja, sempre que
sigui possible tècnicament:
•
Dia 19. Balls parlats petits
•
Dia 22. Balls parlats
•
Dies 22 i 23. Ball de Dames i Vells

La diada castellera del diumenge 18,
prevista a les 12 h, s’iniciaria més tard
si es preveiés una millora meteorològica
posterior.
Els actes en què participa el Seguici
Popular (dies 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 de
setembre) poden tenir pròrrogues horàries
d’endarreriment de 30 o 60 minuts.
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La mobilitat
Per veure el Seguici, aparca el cotxet
Per facilitar l’accés de les famílies als
carrers de la Part Alta, l’Ajuntament
ofereix un servei gratuït d’aparcament
de cotxets. Podreu deixar-los a
l’Antiga Audiència (pl. del Pallol, 3),
exclusivament durant els següents dies
i hores:
•
17/9, 17.30-22 h
•
19/9, 17.30-22 h
•
21/9, 17.30-22 h
•
22/9, 17.30-22 h
•
23/9, 10-13 h i 17.30-22 h
•
24/9, 12-16 h
Veniu amb transport públic
Per Santa Tecla l’EMT t’ofereix…
•
Servei nocturn TGNit del 13 al 24 de
setembre.
•
Reforç del servei de tarda des de
l’Arrabassada fins al passeig de les
Palmeres els dies 19, 20, 22 i 23 de
setembre.
•
Bus gratuït el dia 23 de setembre,
Dia de la Mobilitat Sostenible i
diada de Santa Tecla.
Concert de Barón Rojo
Bus llançadora especial el 17 de
setembre per anar a veure el concert
de Barón Rojo a l’Anella Olímpica. Per
anar cap al concert, sortirà des de la
parada Colom a les 21.30 h fins a les
3.30 h de la matinada, aproximadament,
a més del servei habitual nocturn de
la L72. Consulteu tota la informació a
emtanemabtu.cat.

90

La Santa Tecla
més accessible
Festa per a Tothom és un programa de la
Conselleria de Capacitats Diverses de l’Ajuntament de Tarragona que, conjuntament amb
el col·lectiu de persones voluntàries Penya
Festa per a Tothom - Llegat 2018 i el patrocini i la coordinació de la companyia Dow,
vol contribuir a la inclusió i a la interacció
de la ciutadania amb discapacitat a les
festes locals de Tarragona. Per aquest motiu,
a l’estand de Festes trobareu el programa
transcrit en braille, així com el cartell de les
festes en relleu i també la seva versió en
lectura fàcil al web.
Per facilitar l’accessibilitat als actes principals
de les festes, el programa Festa x Tothom també habilita espais reservats i acompanyament
a les persones que ho sol·licitin, sempre que es
reservi plaça prèviament al correu electrònic
discapacitat@tarragona.cat, indicant el nom
de les persones i un telèfon de contacte.
Espais reservats:
•
El dia 21, a les 18.30 h, a la plaça de
la Font (Pregó i Arrencada). El pregó
serà retransmès en directe per TAC 12 i
comptarà amb interpretació en llengua de
signes catalana (LSC). També s’habilitarà
un espai tranquil per a aquelles persones
que ho necessitin durant la Tronada.
•
El dia 21, a les 19.30 h, a la Rambla Nova,
al carrer Sant Agustí (Arrencada).
•
El dia 23, a les 19 h, al carrer Cós del Bou
amb baixada Pescateria (Professó).
Voluntariat
Si us voleu sumar com a persones
voluntàries al programa Festa x Tothom,
poseu-vos-hi en contacte a l’adreça
discapacitat@tarragona.cat.

La responsabilitat
Punt Lila

Submissió química

El Punt Lila i Arc Iris és un espai de
referència que, de manera mòbil i
itinerant, recorre Tarragona amb la
finalitat d’informar i assessorar sobre les
violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques
i acompanyar les persones que n’hagin
estat víctimes. Vetllarà per la prevenció
i l’atenció envers les conductes sexistes
i atendrà les situacions d’assetjament
sexual i/o LGBTIQ+, d’abús sexual
i d’agressió sexual. L’objectiu és
proporcionar unes festes segures en què
tothom pugui gaudir.

Abusar d’una persona sota els efectes
de les drogues és submissió química,
tant si el consum ha estat voluntari com
si no. Si et trobes davant d’un cas de
submissió química, demana suport a les
teves amistats i avisa els responsables
municipals amb distintiu, els cossos de
seguretat, a les barres o al Punt Lila. En
cas d’emergència, truca al 112.

Durant aquestes festes trobareu el
Punt Lila i Arc Iris als esdeveniments
més multitudinaris: els concerts, les
revetlles, la Baixada de l’Àliga, etc.

Punxades en espais d’oci
Si creus que has rebut una punxada, fes
cas de les teves sensacions, ves a un
centre sanitari acompanyada i, en cas
d’emergència, truqueu al 112. Si veus
una punxada, avisa els responsables
municipals i no deixis la persona sola.

Durant aquestes festes, aturem les
conductes delictives i denunciem la
situació.

Consum responsable
Per gaudir d’una festa de Santa Tecla
més saludable:
• Us recomanem el consum
moderat i responsable de begudes
alcohòliques.
• Si teniu previst prendre begudes
alcohòliques, procureu menjar
abans.
• Si heu de conduir, val més
que no begueu alcohol, ja que
altera seriosament les facultats
necessàries per a la conducció.
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El marxandatge festiu
Les botigues de les festes

El marxandatge, a un clic!

Podeu adquirir tot el material de les
festes als mercats i mercadets de
Tarragona, a la botiga El Lloro del Negrito
(c. Governador González, 25) i a l’estand
de Festes a partir de l’11 de setembre, on
també podreu trobar tot el material que
editen les entitats festives de la ciutat.

Vols evitar cues a la botiga? Pots
comprar els productes oficials de les
festes de Santa Tecla de manera virtual.
Els trobaràs a La Botiga de Santa Tecla
(labotigadesantatecla.cat). No tinguis por
de quedar-te sense un producte, ja que amb
aquest sistema podràs fer la reserva del que
vulguis a partir de l’1 de setembre, abans
que es posin a la venda. O si ho prefereixes
rebre a casa, es faran enviaments a domicili
fins al 23 de setembre.

La samarreta

Editada pel Ball de Diables de Tarragona. També la podeu adquirir al Parc Central.
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12€

El mocador

5€

Editat per la Moixiganga de Tarragona.

La totebag

Editada per l’Associació de Portadors
dels Nanos Vells.

8€

El vano

7€

Editat pels comerciants de la Via T. També
es pot adquirir a les botigues associades.

La motxilla

8€

Editada per la Colla de Diables
Voramar i la Víbria de Tarragona.
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El domàs

15€

Editat per la Fundació Estela. Els beneficis
estan destinats a projectes terapèutics
i de lleure per a persones amb diferents
capacitats. També es pot adquirir a la
Botiga de Salut (pl. Verdaguer, 2).

La llibreta

3€

Editada per Topromi.

La polsera

2€

Editada pel Ball de Gitanes de Tarragona. La podreu adquirir també a Comercial Padrell
(av. Ramón y Cajal, 12), Bodega Gerard (pl. Fòrum, 3), Restaurant Abordo (c. Sant
Pere, 21), Oasi per a la Llar (c. Reding, 21), Botiga de Salut (pl. Verdaguer, 2), Mobles
Plana (c. Prat de la Riba, 13) i Banak (Rambla Vella, 6).

El barret del 700

Editat pels comerços de la ciutat amb el suport de la Conselleria de Comerç de
l’Ajuntament de Tarragona. Busqueu-lo!
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El marxandatge als
mercats de Tarragona

El disseny de la imatge
gràfica de Santa Tecla

Els mercats i mercadets de
Tarragona acosten el marxandatge
festiu a tota la ciutat. El podreu
adquirir en les següents dates i
espais:
•
Mercat Central:
del 23 d’agost al 10 de
setembre
•
Mercat de Torreforta:
del 25 d’agost al 10 de
setembre, dijous, divendres i
dissabte
•
Mercadet de Sant Pere
i Sant Pau:
26 d’agost i 2 de setembre
•
Mercadet del Fòrum:
27 d’agost
•
Mercadet de Bonavista:
28 d’agost i 4 de setembre
•
Mercadet de la Móra:
3 de setembre
•
Mercadet de la Catedral:
5 de setembre
•
Mercadet de Sant Salvador:
9 de setembre
•
Mercadet de la Pagesia:
10 de setembre

El disseny de marxandatge d’aquest 2022
està basat en el cartell de les festes.
Tant la imatge com el marxandatge han
estat elaborats per La Torreta, l’Estudi
Creatiu i de Disseny que impulsen la
cooperativa El Far i la Fundació Topromi
(de la Fundació Catalunya La Pedrera),
combinant les capacitats de persones amb
i sense diversitat funcional amb l’objectiu
d’aconseguir resultats amb un estil propi.
El marxandatge se centra en el braç
de Santa Tecla representant l’acte per
excel·lència de les festes: la seva entrada a
la Catedral el 23 de setembre, apel·lant així
a la participació de tots els braços i mans
que fan la festa i que, cada dia de Santa
Tecla, es troben en aquest moment àlgid que
homenatja la santa des de fa ara 700 anys.
La proposta gràfica està elaborada de tal
manera que es fa fàcilment adaptable
a tots els formats necessaris. El color
groc, com a protagonista, fa referència a
l’explosió de llum, foc i confeti daurat que
tant caracteritza el moment de l’entrada del
braç de Santa Tecla.
D’altra banda, narrativament, totes
les peces permeten la comprensió i
l’accessibilitat de totes les persones,
aportant un disseny de qualitat que
afavoreix la transformació social.
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