
JUNY FESTIU TARRAGONA 2019 

 

Divendres 14 de juny 

 

Concert del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat 
20 h, torre del pretori, Sala del Sarcòfag d’Hipòlit o voltes del circ 

Per gaudir d’un concert de música clàssica en un dels llocs més emblemàtics de la 

ciutat, el Quartet Albéniz de Prosegur ens ofereix el seu repertori amb Eri Masaoka i 

Desislava Vaskova, violins; Lara Albesano, viola, i David Martín, violoncel. Obres de 

L. van Beethoven i L. Janacek. Entrada gratuïta amb aforament limitat. 

Ho organitza: Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat 

 

 

Dissabte 15 de juny. La Desvetlla dels Ninots de les Fogueres de Sant Joan 
 

Fira Aproxima't 
11 h, pl. del Rei 

La fira de productes artesans i de proximitat del Camp de Tarragona, que se celebra per 

primer cop a Tarragona. Hi haurà diverses activitats durant el dia, amb vermut i dinar 

popular. 

Ho organitzen: Grup de Consum la Bajoca i el Casal Popular Sageta de Foc 

 

La Desvetlla dels Ninots de les Fogueres 

23.30 h, des de la pl. del Fòrum fins a la pl. dels Sedassos 

Acompanyem-los tot ballant a ritme de xaranga! 

Itinerari: pl. del Fòrum, c. de la Merceria, c. Major, bda. de la Misericòrdia i pl. dels 

Sedassos 

Ho organitzen: Ball de Serrallonga i Colla de Diables Voramar del Serrallo - Víbria de 

Tarragona 

 

Tastet popular de la primera mamadeta de la temporada 

00.30 h, aproximadament, en arribar a la pl. dels Sedassos. 

Consumició amb el tiquet que es repartirà durant el recorregut als majors d'edat. 

L’organització recomana el consum moderat i responsable de begudes alcohòliques. 

Ho organitzen: Ball de Serrallonga i Colla de Diables Voramar del Serrallo - Víbria de 

Tarragona 

 

 

Dijous 20 de juny 

 

Reggae per xics 
19 h, pl. de la Pagesia 

Espectacle familiar amb The Penguins. En aquest nou espectacle, ofereixen cançons del 

repertori tradicional infantil i, per primera vegada, també hi incorporen composicions 

pròpies. Partint de l’estació espacial Kingston i amb l’ajuda del coet RPX-1, visitaran 

diversos planetes descobrint cançons, ritmes i instruments en un viatge interestel·lar ple 

de música i diversió. En aquesta actuació, els alumnes de l’escola cantaran amb el grup. 

Ho organitzen: Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona 

 

 



Divendres 21 de juny 

 

Jornada Tarracolúdica de Sant Joan 

19 h, pl. de Sant Fructuós 

Aprofitant la proximitat de la Festa de Sant Joan, el Club Diògenes de Tarragona 

proposa fer partides de jocs de taula senzills, amb temàtica festiva i diversió, aptes per 

jugar en família o entre amics al carrer. Activitat per a adults o menors acompanyats 

dels seus pares o responsables legals. 

Ho organitza: Associació Ludicocultural Club Diògenes de Tarragona 

 

 

Dissabte 22 de juny. Celebració de la Festivitat de Corpus 

 

Passacarrer matalasser 
11 h, pl. de la Font 

Amb la Xaranga Pujats de To. Els Xiquets de Tarragona ens conviden a començar 

l'estiu gaudint de l'autèntic esperit de Santa Anna! 

Itinerari: pl. de la Font, bda. de la Misericòrdia, c. de la Nau, pl. del Rei, c. de Santa 

Anna, pl. del Fòrum, c. de la Merceria, pl. de les Cols, pla de la Seu, c. de les Coques, c. 

de l'Arc de Sant Llorenç, c. del Puig d'en Pallars, c. dels Descalços, c. del Llorer i pl. de 

l'Antic Escorxador. 

Ho organitza: Xiquets de Tarragona 

 

Vermut matalasser 
12.30 h, pl. de l'Antic Escorxador 

Vermut d'etiqueta amb els llegendaris DJ Jobo & Gilabert. Una sessió magistral per a 

sibarites del ritme! 

Ho organitza: Xiquets de Tarragona 

 

L'Ou com Balla 
De 15 h a 21 h, font del claustre de la catedral (accés pel c. del Claustre) 

 

Toc de classe 
De 17.30 h a 18 h, des del campanar de la catedral 

 

Toc de campanes d'entrada pontifical 

18 h, des del campanar de la catedral 

 

Ofici religiós 
19 h, catedral 

 

Classe i exhibició de ball country i line dance 
19 h, Rambla Nova, entre els carrers d'Adrià i de Roger de Llúria 

Ho organitza: Associació Crazy Boots 

 

Seguici del Corpus 
19.45 h, pla de la Seu 

Els elements del Seguici —el Magí de les Timbales, Negritos, Gegants Moros, Gegants 

del Cós del Bou - Antics de la Ciutat— arribaran al pla de la Seu i tothom els podrà 

veure fins a l’inici de la professó del Corpus.  



Professó del Corpus 
20 h, des del pla de la Seu 

Els elements aniran acompanyats musicalment dels grallers Tocaferro, La Virolla i 

Sonagralla. En acabar el recorregut, els elements festius tornaran cap a la plaça de la 

Font, on ballaran els Negritos i Gegants. 

Itinerari: pla de la Seu, seguint pel c. de les Coques, c. de Sant Pau, pla de Palau, c. de la 

Mare de Déu del Claustre, c. de les Escrivanies Velles i pla de la Seu  

 

Balls a Plaça per Sant Joan 
22 h, pl. dels Sedassos 

Vine a ballar en aquesta edició especial de Balls a Plaça amb el caliu del grup folk 

tarragoní Cobla Mitja Lluna.   

Ho organitza: Associació Balls a Plaça 

 

The Flamin' Groovies amb Roy Loney 
22 h, Sala Zero (c. de Sant Magí, 12) 

Aquest grup americà de rock ocupa un lloc cabdal a les enciclopèdies del rock. 

Prometen tocar el disc Teenage Head, però també clàssics de totes les èpoques. Un 

concert històric, es miri per on es miri, per celebrar el 25è aniversari de la Sala Zero. 

Preu: 23 €. Venda anticipada: 18 €, a: 

Tarragona: Shiva Music, Discos Arsis, Vap Store, Dr. Válvula 

Reus: H-Records, Spook Records, Discos Qui'k i Vap Store 

Internet: vortex.entradium.com 

Hi col·laboren: DO Tarragona i Cerveses Les Clandestines 

Ho organitza: Vòrtex 

 

Concert commemoratiu pel Dia Internacional de la Música: Tribut a Woodstock 
23 h, Capsa de Música / Antiga Tabacalera (av. de Vidal i Barraquer) 

Enguany, l’estil musical de relleu històric escollit, a proposta dels socis, és el famós 

concert de Woodstock, que va tenir lloc en una granja de Bethel, Nova York, l’agost de 

l’any 1969. Tot just aquest any se'n compleixen 50 anys. Assistència limitada a 

l’aforament de la sala. Les portes obriran 15 minuts abans del concert.  

Ho organitza: Associació de Músics de Tarragona (aMt) 

 

 

Diumenge 23 de juny. La Nit de Sant Joan  

 

L'Ou com Balla 
De 9 h a 14 h, font del claustre de la catedral 

 

Vermut de Sant Joan 
12 h, pl. de Corsini 

Vine a fer el vermut de Sant Joan amb la música festiva dels DJ Devils. 

Ho organitza: Ball de Diables de Tarragona 

 

Envoltem la catedral 
18 h, pla de la Seu 

L’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa celebra els seus 40 anys fent la sardana més 

gran que s'hagi ballat mai a Tarragona: envoltant la catedral amb una rotllana gegant. En 

acabar, coca de Sant Joan i rom cremat per a tothom. 



Hi col·laboren: Generalitat de Catalunya i Òmnium Cultural 

 

Arribada de la flama del Canigó a Tarragona 
19 h, des del cim del Canigó 

La flama que hores mes tard encendrà la foguera de Sant Joan. 

Itinerari: pont del Francolí, pel c. de Ramón y Cajal, c. de Pere Martell i arribada al 

Serrallo. 

Ho organitzen: Colla de Diables Voramar del Serrallo - Víbria de Tarragona 

 

Rebuda del foc, proclama, encesa, foguera i crema del Ninot 
19.30 h, Serrallo 

El foc comença a agafar protagonisme al vespre per Sant Joan. 

Ho organitzen: Colla de Diables Voramar del Serrallo - Víbria de Tarragona 

 

Sorollosa traca 
19.30 h, pl. de Corsini 

Disparada per la Pirotècnia Igual. Tot seguit, el tradicional repartiment de coca amb 

xocolata i moscatell. 

Ho organitza: Ball de Diables de Tarragona 

 

Concert de Sant Joan 
20 h, c. de l'Enrajolat  

Ho organitza: Casal Popular Sageta de Foc 

 

Sopar de la Revetlla de Sant Joan 
21 h, c. de l'Enrajolat 

Vine a celebrar Sant Joan amb nosaltres sopant a la fresca. Els tiquets es podran 

comprar a partir de l'1 de juny al nostre local (c. de la Nau, 11).  

Ho organitza: Casal Popular Sageta de Foc 

 

Sopar a la fresca 
21.30 h, pl. dels Carros 

Gaudeix de l'ambient de Sant Joan al barri del Port de Tarragona. Porta el teu sopar i, si 

pots, taules i cadires. També pots reservar-les per 3 € a l’AV del Port o a 

jovesdeport@hotmail.com. Més informació a www.tgnbarridelport.blogspot.com. 

Hi col·laboren: Blog del Barri del Port, Barri del Port TV i Pinturas Llaó 

Ho organitzen: AV del Port de Tarragona, Associació Baixa Tgn i Joves del Port 

 

Cercavila de foc 
23 h, des de la plaça de la Mitja Lluna 

El Ball de Diables, el Drac, el Bou, el Griu, la Víbria i la Colla de Diables Voramar es 

preparen un any més per rebre el solstici d’estiu, impregnant amb la pólvora dels seus 

sortidors i carretilles els carrers de la ciutat fins a arribar a la pl. de Corsini i cremar la 

foguera. 

Itinerari: pl. de la Mitja Lluna, c. de la Unió, Rambla Nova, c. de Canyelles i pl. de 

Corsini 

 

Revetlla del Port de Tarragona 
23 h, pl. dels Carros 

jovesdeport@hotmail.com
http://www.tgnbarridelport.blogspot.com/


La millor música de la mà dels DJ de la Sala Zero i Pub Premium, que faran que la 

plaça es converteixi en una gran festa. 

Hi col·laboren: Blog del Barri del Port, Barri del Port TV i Pinturas Llaó 

Ho organitzen: AV del Port de Tarragona, Associació Baixa Tgn i Joves del Port 

 

Grans enceses de lluïment, lectura del manifest dels Ninots de les Foguerades a 

càrrec del Ball d’en Serrallonga, i encesa de la foguera 
00 h, pl. de Corsini 

L’encesa de la foguera la faran tots els grups de foc amb la Flama del Canigó, que han 

apropat a la ciutat la Colla de Diables de Voramar del Serrallo i Víbria de Tarragona. En 

finalitzar l’encesa, començaran les primeres notes musicals de la revetlla. 

 

Revetlla de Sant Joan 
00.30 h, plaça de Corsini 

Amb l’orquestra La Golden Beat. Donem el tret de sortida a l’estiu gaudint un any més 

de la nit més curta de l’any, acompanyats del foc de la foguera i amb la música en 

directe amb les millors versions d’ara i sempre.  

 

 

Dilluns 24. Diada de Sant Joan 
 

Castells amb les colles de la ciutat 
19.30 h, pl. de la Font 

Amb els Xiquets de Tarragona, la Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i 

els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb el sistema de rondes a la tarragonina, cada 

colla intervindrà per torn rotatiu, decidit prèviament per sorteig. La diada constarà de 

tres rondes; la colla que no completi les tres construccions pot arribar a fer fins a dues 

tandes més, havent d’intentar construccions superiors a les ja bastides i mantenint 

sempre l’ordre sortejat.  

 

 

Dimarts 25 de juny 

 

Inauguració del Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT) 
21 h, Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) 

Amb la companyia Les Impuxibles, que presenta el seu espectacle Suite TOC núm 6. 

Més informació a www.fitt.cat. 

Ho organitza: FITT, Noves Dramatúrgies 

 

 

Diumenge 30 de juny  

 

Cercavila de foc infantil 
20.30 h, rambla de Ponent (La Salle Torreforta) 

El foc és un dels ingredients principals de la festa mediterrània, i per celebrar els actes 

del solstici d’estiu, els grups de foc infantil també tindran la seva cercavila de foc. Hi 

participaran el Ball de Diables infantil de Tarragona, el Drac petit de Tarragona, el Bou 

petit de Tarragona i la Víbria petita de Tarragona. Al final del recorregut, encesa 

conjunta dels grups de foc per finalitzar la cercavila. 

Itinerari: rambla de Ponent, c. del Riu Anoia, c. del Riu Siurana i Anella Mediterrània 


