SANT MAGÍ 2012

SANT MAGÍ 2012

actes previs

programa d’actes

Dissabte 4 d’agost
7 h, VI Bicicletada Jove. Tarragona

- Sant Magí de la Brufaganya - Tarragona. Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

(més informació al tel. 625 833 959)

Diumenge 5 d’agost

9 h, des del passeig Marítim. X Ruta 4x4 a
Sant Magí de la Brufaganya. Més informació
a www.tortugatt.com. Organitza: Club Tortuga Tot
Terreny.

Dilluns 6 d’agost

19.30 h, CaixaForum Tarragona. Obra
Social - Fundació La Caixa, Cristòfor
Colom, 2. Projecció de la pel·lícula

Taxi Driver, de Martin Scorsese, 1977, 113 min,

21 h, Rambla Nova, davant del monument a la Sardana. Sardanes, ballades
d’estiu amb la Cobla Principal de Tarragona.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa
22 h, plaça de les Cols. Assaig obert
dels Xiquets de Tarragona. La plaça
que acollirà una de les millors i més singulars
actuacions del món casteller va escalfant motors.
Organitza: Xiquets de Tarragona
22.30 h, Teatre Auditori Camp de
Mart, bar-terrassa La Fresca. Concert
de rumba catalana amb el Gitano Blanc.
Organitza: La Curiosa
24 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala El
Cau. DJ Ecléctico.Organitza: El Cau

Entrada: 7 €
Organitzen: Associació d’Amics de Sant Magí de la
Brufaganya i Associació Musical la Brufaganya
24 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala El
Cau. DJ Partytunes.

Organitza: El Cau

Divendres 10 d’agost Diumenge 12 d’agost

20.30 h, carrer Nou de Santa Tecla, 9,
xabola dels Xiquets del Serrallo. Assaig
a la fresca. Organitza: Xiquets del Serrallo


Festes, enguany dedicat al Bou. L’esperat puzle

de les Festes fa la seva aparició pública. Després
de la presentació, la Rat Cebrian ens explicarà
el conte dedicat a aquesta peça tan popular del
bestiari de la ciutat.
Organitzen: Grallers Els Quatre Garrofers
Col·laboren: Repsol, Òptica Universitària i Traginers del Vendrell

de canalla a la Jove.

Nits musicals a la Brufaganya amb el sextet Mezzos i l’acompanyament de piano de
Jordi Castellà.

setembre. Obert de dimarts a dissabte a partir de
les 21.30 h. Organitza: Museum Cafè
22 h, Teatre Auditori Camp de Mart,
bar-terrassa La Fresca. Jamsession.
Organitza: La Curiosa

4. Presentació del puzle núm. 7 de les

Brufaganya, Sant Magí lluny, Pontils.

Dijous 9 d’agost

aquarel·les de Màrius-Arts”. Fins al 10 de

19 h, Casa de la Festa, Via Augusta,

19.30 h, Cós del Bou, 23, local de la

21.30 h, Santuari de Sant Magí de la

5. Inauguració de l’exposició “La Festa,

El macroconcert inaugural de Sant Magí

Dissabte 11 d’agost

VOSE. Organitza: CaixaForum Tarragona

20.30 h, Museum Cafè, c. Sant Llorenç,

Dimarts 14 d’agost

8 h, Marina Port Tàrraco. Zoot Triatló
Tarragona. www.zoottriatlotarragona.com
Organitza: Running Solutions

Colla Jove Xiquets de Tarragona. Assaig

Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
20.30 h, carrer Santa Anna, 1, local

social dels Xiquets de Tarragona. Assaig

21 h, plaça Sant Miquel. Sopar popular
i concert de música tradicional. Sopar a
la fresca al cor de la Part Alta en companyia de la
formació més trencadora del panorama de la gralla
i el timbal, Los Llorus del Negritu.
Informació i inscripcions a:
balldediablestgn@gmail.com.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
22 h, Tarraco Arena Plaça, antiga

plaça de toros. Macroconcert de Sant

Magí, SERRAT&SABINA presenten Dos
Pájaros Contraatacan. La gira Dos Pájaros de
un Tiro, protagonitzada per Joan Manuel Serrat i
Joaquín Sabina el passat 2007, va suposar un dels
principals èxits de la temporada amb unes xifres
espectaculars. Encoratjada per la impressionant

especial de Sant Magí.

Organitza: Xiquets de Tarragona
20.30 h, Cós del Bou, 23, local de la

Colla Jove Xiquets de Tarragona. Assaig

general de castells a la Jove.

Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
20.30 h, carrer Nou de Santa Tecla, 9,

xabola dels Xiquets del Serrallo. Assaig

a la fresca.

Organitza: Xiquets del Serrallo


acollida del seu projecte conjunt, la singular parella
ha decidit tornar a la càrrega per presentar Dos
Pájaros Contraatacan, una nova aventura que
trena dos del millors repertoris de la música de les
últimes dècades. Talents junts i ben remenats en
aquesta cita ineludible amb dues figures úniques

Obertura de portes a les 21 h.
Venda de localitats a les taquilles del Teatre
Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h a
* Ticketmaster, ticketmaster.es, 902 15 00 25 i
caixers de “la Caixa”
Preu: de 45 a 60 €

Exhibició de salsa i bachata a càrrec de
l’Acadèmia Salsixto.

Organitza: Pub Highland

10 h, carreró de Sant Magí. L’Enramada.
Un any més el carreró dedicat al sant és decorat
amb garlandes de flors, branques i fulles.
Organitza: Moixiganga de Tarragona

24 h, passeig de les Palmeres. Els mi-

10 h, passeig de les Palmeres.

22.30 h, Pub Highland, Rambla Vella 9.

llors ritmes dance & house comercial de
l’estiu: Sant Magí Summer Party IV amb els

DJ Carlos VL, Òscar Sánchez i Ivan Márquez. Pluja de marxandatge, animació, visuals i molt més.
Organitza: Fun Radio & Five Stars Group
Patrocinen: Estrella Damm, Monster Energy Drink
i Santa Teresa
24 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala El
Cau. Festa THC Reggae Sound System.

Organitza: El Cau

20 h, envelat de circ de la plaça Verda-

seguit d’activitats, tallers, danses, jocs i per acabar
una refrescant guerra d’aigua!
Organitza: iMAGInada

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

iMAGInada: activitats per a joves. Tot un

l’estiu tarragoní. L’aigua i l’arena de la Mediterrània, al servei de la imaginació. Inscripcions: 1 hora
abans del començament del concurs. Categories:
fins a 14 anys, a partir de 15 anys i equips de 2 a 4
persones. Organitza: Club Maginet

s’han proposat el repte de fer el viatge de l’aigua
miraculosa amb aquestes populars motos. Esport,
aventura i devoció a dojo. Imprescindible portar la
Vespa, sigui quina sigui!
Informació i inscripcions:
657 354 710 / 610 433 040
Organitza: Whatsapp Club Vespeta
9.30 h, platja del Miracle, a la zona
més propera a la punta del Miracle,

fins a les 12 h. 3a Travessa d’Andròmines
de Sant Magí. Per tercer any consecutiu tindrà

lloc l’esbojarrada Travessa d’Andròmines flotants
de Sant Magí. Animeu-vos i construïu la vostra
andròmina. Us podreu fer a la mar i passejar per
la platja la miraculosa aigua de Sant Magí. Per a
aquells tarragonins i tarragonines més de secà,

19 h, envelat de circ de la plaça Verda-

11 h, passeig de les Palmeres.

El Concurs Popular de Castells i Escultures de Sorra i la Travessa d’Andròmines
1a sortida en Vespa a Sant Magí de la
Brufaganya. Uns quants valerosos tarragonins

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
guer. Struc Magic Circus presenta: Les
Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

11 h, platja de l’Arrabassada. Concurs

tindrà lloc el II Concurs Fotogràfic de la Travessa.
Jocs, aigua i diversió per a tota la família.
Informació i inscripcions al web
www.aeigalverna.org/anticsiamics
Organitza: Agrupament Escolta Alverna

guer. Struc Magic Circus presenta: Les
Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

dia, mercadet on trobareu artesans que ens mostren les seves paradetes perquè pugueu conèixer i
comprar les seves obres.
Organitza: iMAGInada

Dimecres 15 d’agost
9 h, des de l’estàtua dels Despullats.



iMAGInada: mercat d’artesania. Durant tot el

13 h, envelat de circ de la plaça Verda-

Popular de Castells i Escultures de
Sorra. El concurs ja ha esdevingut un clàssic de

12 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ que
ens portarà a l’increïble món del circ de les puces
a la nostra petita pista de circ. Un espectacle
de somni, íntim i molt personal, una proposta
simpàtica i atrevida presentada per un domador
llunàtic i excèntric.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
guer. Struc Magic Circus presenta: Les

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
21 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
21.30 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala
El Cau. Concert amb Dan Brodie&The

Grieving Windows (Austràlia).

Preu: 5 €
Organitza: El Cau i Soulblonding

22 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
12.30 h, passeig de les Palmeres. iMAGInada: concert vermut amb Ai Carai i Celtic
Trio, la música en acústic de dues bandes que
ens portaran a un terreny entre el folk i la cançó
d’autor de les Ai Carai juntament amb la música
d’arrel irlandesa de Celtic Trio. Preu del vermut +
tapa: 2 €. Organitza: iMAGInada


19.30 h, des del Portal del Roser. Passacarrers casteller. L’Associació Cultural
Tarragonina d’Amics/gues dels Castells, us convida
a participar d’una experiència purament castellera
i festiva. Porteu una camisa qualsevol i faixa, si en
teniu. Sigueu castellers per un dia sense pertànyer
a cap colla i busqueu el vostre lloc al castell. Una
activitat oberta a la participació de tots els tarragonins amants dels castells.
Organitza: ACTAC

22 h, Teatre Auditori del Camp de

Mart. El Ballet Rus de Sant Petersburg

presenta La Bella Dorment. L’excel·lència clàssica
de la famosa Acadèmia de Ballet Vaganova va
donar lloc al naixement de la companyia Ballet Rus
de Sant Petersburg. Mundialment reconeguda per
la seva elegància, bellesa i classe, la companyia
representarà La Bella Dorment sota la direcció
artística d’Alexander Bruskin. Amb el seu estil únic,
de gran elegància i profunditat, ens faran experimentar la puresa d’aquest art espectacular.

Venda de localitats a les taquilles del Teatre
Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h a
* Ticketmaster, ticketmaster.es, 902 15 00 25 i
caixers de “la Caixa”
Preu: de 25 a 45 €

Itinerari: portal del Roser, plaça del Pallol,
22.30 h, Pub Highland, Rambla Vella
9. Improshow, un espectacle d’improvisació total.
Organitza: Pub Highland
24 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala El
Cau. Dijeila (rumba)
Organitza: El Cau

Dijous 16 d’agost
La Trobada de Magins i Magines
10 h, passeig de les Palmeres. Pintura al
carrer. Trobada dels grups de Gent Gran Activa
per fer una mostra de pintura ràpida a l’aire lliure.
Més informació a gentgran.tarragona.cat.
Organitza: Consell Municipal de la Gent Gran
- Gent Gran Activa IMSS
17 h, passeig de les Palmeres. iMAGInada:
mercat d’artesania. Durant tota la tarda
mercadet on trobareu artesans que ens mostren
les seves paradetes perquè pugueu conèixer i
comprar les seves obres. Organitza: iMAGInada
18.30 h, a la plaça principal del cen-

tre comercial Parc Central. 3a Trobada

de Magins i Magines de Tarragona. Si et
dius Magí o Magina i ets de Tarragona, vine al
berenar amb sorpresa que et tenim preparat.
Apunta-t’hi trucant al 977 228 797 o enviant un


correu electrònic a:
atencionalcliente@ccparccentral.com.
Organitza: Centre Comercial Parc Central

Cavallers, Major, de l’Abat, plaça de Dames i Vells,
Corraló de Sant Magí, plaça de les Cols, Merceria,
plaça del Fòrum, Sant Llorenç, plaça de la Pagesia,
Puig d’en Pallars, Sant Magí, Portal del Carro, les
Coques i Pla de la Seu.
Organitza: ACTAC

Sessió DJ de Yayovah & friends. Dijeila, La
Risspect Krew, DJ OGT, Chisao Selektor,
THC Reggae, seran alguns dels amics que durant

tota la nit compartiran sessió amb Yayovah, un
recull de la millor música de l’escena mestissa,
reggae, balkan
Organitza: iMAGInada

23 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala El
Cau. Karaoke Freake Show&DJ Taisan.

Organitza: El Cau

23.30 h, Pub Highland, Rambla Vella
9. Festa Beach Club.

Organitza: Pub Highland

guer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
21 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
22 h, envelat de circ de la plaça Verda-

19 h, envelat de circ de la plaça Verda-

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ
que ens portarà a l’increïble món del circ de les
puces a la nostra petita pista de circ. Un espectacle de somni, íntim i molt personal, una proposta
simpàtica i atrevida presentada per un domador
llunàtic i excèntric.

22 h, plaça de la Font. Dansa catalana
amb l’Esbart Santa Tecla de Tarragona. La

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €

23 h, passeig de les Palmeres. iMAGInada:

20 h, envelat de circ de la plaça Verda-

19 h, passeig de les Palmeres. iMAGInada:
chill-out . Vine a passar la tarda amb musiqueta, bon rotllo i preus populars.
Organitza: iMAGInada
guer. Struc Magic Circus presenta: Les

Organitza: Museum Cafè, Lluna Nova i Prosonic
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

guer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

tradició al dia amb les últimes propostes creatives
del Santa Tecla.
23 h, carrer Sant Llorenç. Parrillada
Electrònica amb Superpandas DJ. Una nova
edició d’aquesta exitosa proposta.


Divendres 17 d’agost
L’arrencada dels portants de l’aigua, les
Contalles de Sant Magí, el concert de
l’Associació de Músics i la Sindriada
Amb les primeres clarors del dia, des de Sant Magí Lluny, el santuari de
la Brufaganya. L’arrencada dels portants de l’aigua cap a Tarragona
amb els seus carros i cavalls, passant per Santa Perpètua de Gaià, Querol,
el Pont d’Armentera, Santes Creus, Vila-rodona i Bràfim.

10 h, passeig de les Palmeres. Pintura al
carrer. Trobada dels grups de Gent Gran Activa
per fer una mostra de pintura ràpida a l’aire lliure.
Més informació a gentgran.tarragona.cat.
Organitza: Consell Municipal de la Gent Gran
- Gent Gran Activa IMSS

19 h, plaça de la Font, 47, bar Lola

18 h, plaça del Rei. Divertidíssima Festa de
l’Escuma dels Xiquets de Tarragona. Serà
per escuma? Vine, que xalaràs!
Organitza: Xiquets de Tarragona

19.30 h, Cós del Bou. Mono-Jove 2012.
Taller de balls tradicionals per a totes les edats, a
càrrec de Balls de Plaça.
Ampli servei de bar.
Organitzen: Colla Jove Xiquets de Tarragona i
Casal Popular Sageta de Foc

18 h, Cós del Bou. Mono-Jove 2012.
Activitats, taller i inflables per a la canalla a càrrec
de l’AEG Fent Camí, la Colla Jove Xiquets de
Tarragona i el Casal Popular Sageta de Foc.
Ampli servei de bar.
Organitzen: Colla Jove Xiquets de Tarragona i
Casal Popular Sageta de Foc
19 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ
que ens portarà a l’increïble món del circ de les
puces a la nostra petita pista de circ. Un espectacle de somni, íntim i molt personal, una proposta
simpàtica i atrevida presentada per un domador
llunàtic i excèntric.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €



Tapes. Tastets de cerveses artesanes &

tapes. Una bona proposta per agafar forces per a

una tarda que promet ser llarga.
Organitzen: Lola Tapes, Bar El Cortijo i Ginkgo
Biloba

20 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
20 h, plaça de la Font. XXIII Festival
de Sant Magí de l’Ateneu de Tarragona.

Festival musical amb l’actuació d’artistes, cantants
i grups de socis.
Organitza: Ateneu de Tarragona
20 h, Rambla Nova, entre els carrers
Unió i Adrià, fins a la 1 h de la matinada.
Els Sabors de Sant Magí, la 1a gran mostra
gastronòmica de Sant Magí. Caldereta extremeña,
tortilla de camarones, alpargatas, lacón a la
galega, ternasco d’Aragó, salmorejo, porra i

patates al cabrales. Sabors d’arreu per gaudir a la
festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona
20 h, davant de l’antiga Tabacalera/

Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer,

fins a les 5 h. 13è Festival de l’Associació de
Músics de Tarragona Tabacalera 2012.
El passat Dia Internacional de la Música, la
Capsa va passar a incorporar-se als equipaments
culturals de la ciutat. Segur que amb el temps es
convertirà en un espai de referència dels projectes
musicals tarragonins. Aquest Sant Magí anem fent
boca amb el festival de l’aMt emmarcat davant
d’aquest espai.
Organitzen: Associació de Músics de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Diputació de Tarragona, Generalitat
de Catalunya, FMCV, Sona 9, 100 x 100 Músiques,
Damm, AiE i Rock & Classics

20.30 h, Cós del Bou, 23, local de la

Colla Jove Xiquets de Tarragona. Assaig
de canalla a la Jove, previ a la diada de
Sant Magí.

Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

20.30 h, carrer Nou de Santa Tecla, 9,

xabola dels Xiquets del Serrallo. Assaig

a la fresca.

Organitza: Xiquets del Serrallo
21 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
21 h, Rambla Nova, davant del monu-

ment a la Sardana. Sardanes, ballades

d’estiu amb la Cobla Principal de Tarragona.

Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa

Horaris previstos de
les actuacions:
20 h
Alberto Grima
20. 30 h Fred Secret (Guanyadors 21a
edició DOTGNA’011)
21 h
Euler
21.30 h Mientras Tanto
22 h
En el Surco
22.30 h Vergüenza Ajena
23.15 h Lady Gipsy
00.15 h Abre K Paso
00.45 h Los Deltonos
2h
Dique Seco
2.30 h
Nyandú (Guanyadors SONA 9
edició 2011)
3.15 h
Will Spector y los Fatus (Seleccionats 13a edició FMCV ‘012)
4.15 h
Ankor



21.30 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala
El Cau. Bone Macchine Club-Showcase de La
Castanya presenten: concert amb Aliment +
Beach Beach Rock, Girona/Mallorca. Preu:
7 € amb consumició.
Organitza: El Cau i Vòrtex Produccions
21.30 h, passeig de les Palmeres. iMAGInada: sopar popular a la fresca.
Tot un menú complet d’amanida de pasta, un gotet
de vi i postres. Venda de tiquets a la barra.
Preu menú: 3,50 €
Organitza: iMAGInada
22 h, Teatre Auditori del Camp de

Mart. El Tricicle presenta Forever

Young. De la mà del Tricicle arriba el musical

de comèdia Forever Young, una obra concebuda
pel suís Erik Gedeon que va deixar bocabadats
els tres directors durant una funció a Oslo, on van
decidir adaptar-la. Set joves actors s’interpreten a
si mateixos, o el que seran al cap de 40 anys, de
tal manera que produeixen escenes carregades
d’humor i tendresa amb molts punts per reflexionar
sobre un aspecte que és comú a tota la raça humana: d’una forma o altra, tots envellim. Cançons i
paraules per retre un joiós homenatge a la filosofia
de viure dia a dia.

Venda de localitats a les taquilles del Teatre
Metropol (Rambla Nova, 46) i les 24 h a
* Ticketmaster, ticketmaster.es, 902 15 00 25 i
caixers de “la Caixa”
Preu: de 20 a 40 €

22 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €

10

22 h, carrer Santa Anna, 1, local so-

cial dels Xiquets de Tarragona. Assaig

especial de Sant Magí.

Organitza: Xiquets de Tarragona
22 h, Cós del Bou, 23, local de la Colla

Jove Xiquets de Tarragona. Assaig
general de la Jove, previ a la diada de
Sant Magí.

Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

22 h, carrer A, s/n, local social de la
Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau.

Assaig obert. En acabar, canya i tapa per a

tothom.
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i Sant
Pau

22.30 h, plaça de la Pagesia, vora

l’Antic Escorxador. Dansa. Esbart Santa

Tecla: Les Contalles de Sant Magí. La vida
del copatró de Tarragona presentada a través dels
set quadres escènics: Arribada a la Brufaganya,
La dona endimoniada, La presó i L’alliberament
del Portal del Carro, El miracle de la cova,
Martiri i mort de Sant Magí, Devoció a Tarragona i
Contrapàs final.
Organitza: Esbart Santa Tecla

22.30 h, la Convidada a la Sindriada. Des
de la Plaça del Rei, c. Santa Anna, plaça del
Fòrum, Merceria i Pare Iglésias, fins a arribar al

Pla de la Seu. Una xaranga formada per diversos
grups pelacanyes ens farà ballar amb els pasdobles més clàssics de les nostres festes i donarà la
benvinguda a la banda dretana de la Part Alta. La
Convidada dels Dretans. Des de la plaça de la
Font, passant per la baixada de la Misericòrdia,
Major, plaça de les Cols, Merceria, Pare Iglésias,
fins a arribar al Pla de la Seu. La batucada ganxeta
Batukats del Bolet portarà ritme, alegria i festa per
allà on passi i donarà la benvinguda a la banda
esquerrana de la Part Alta. La Convidada dels
Esquerrans.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: Notícies TGN

23 h, passeig de les Palmeres. iMAGInada:
espectacle de benvinguda a la iMAGInada
2012. Organitza: iMAGInada
23.30 h, passeig de les Palmeres.
iMAGInada: Papagayo en concert. Per
començar la nit, aquests cambrilencs ens faran
moure l’esquelet amb uns bons ritmes de música
despreocupada, com ells l’anomenen. Un estil
viu, potent, acompanyat d’energia i amb ganes de
transmetre tot allò que té alguna cosa a dir.
Tot seguit, espectacle d’improvisacions amb
Tornavís Teatre.
Organitza: iMAGInada

23 h, Pla de la Seu, la Sindriada. Arribada
i actuació de les bandes participants a la Convidada. A partir de les 24 h, actuació de la Guetto
Orchestra. Grup de versions que ofereix un còctel
explosiu en cada directe. Energia, humor, gresca,
força, diversió, llum, música, color, emoció... és el
que l’orquestra vol transmetre en la nit més fresca
de l’any! Allargarem la nit amb la música dels Cris
& Peta DJ Set.
Entreteniment, sorpreses i diversió garantits entre
mossegada i mossegada de síndria.
Organitza: La Pipel Entertainment
Col·labora: Notícies TGN

Venda de tiquets per a la síndria a partir de les
21 h al mateix Pla de la Seu.
Preu per tallada: 0.20 €. Servei de bar tota la nit.

23.30 h, Pub Highland, Rambla Vella 9.
Festa Ron Barceló amb DJ Ivan.
Organitza: Pub Highland
24 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala El

Cau. DJ: La Castanya DJ’s + DaBeat + Salva.

Organitza: El Cau i Vòrtex Produccions

1 h, Cós del Bou. Mono-Jove 2012. Concert amb Funkynessia, enèrgica banda d’acid
funk&groove i Napoleón Pincha, una garantia de
bona música per tancar la nit.
Ampli servei de bar.
Organitzen: Colla Jove Xiquets de Tarragona i
Casal Popular Sageta de Foc
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1.30 h, passeig de les Palmeres.
iMAGInada: Malakaton en concert. Després
de mil hores de carretera, de molts concerts, molta
festa i molt de fum, arriben a Tarragona aquests
rumberos, que ens faran gaudir d’un gran directe.
Només en divuit mesos han arribat a fer mes de
130 concerts! Uns especialistes en festes majors,
bona gent amb ganes de gresca.
Tot seguit, espectacle de malabars i il·lusionisme.
Organitza: iMAGInada

3.30 h, passeig de les Palmeres.
iMAGInada: Satriale’s en concert. El bo i
millor de la música jamaicana oferint un tribut als
artistes que van fer néixer l’ska i el rocksteady i als
que després els han ajudat a créixer arreu del planeta. Volem veure de nou el Camp de Tarragona
ballant els seus ritmes!
Organitza: iMAGInada

Dissabte 18 d’agost
L’arribada de l’aigua i les revetlles
Amb les primeres clarors del dia, des de Bràfim, passant per Nulles,
l’Argilaga, el Catllar i els Pallaresos. Segueix el camí dels portants de
l’aigua, carros i cavalls cap a Tarragona.

10 h, pont del Diable. Tàrracorientació Sant Magí 2012. Cursa d’orientació per

l’entorn més espectacular de la Tàrraco romana.
Monuments, llegendes, esport, lleure, família,
competició i natura. Inscripcions al web www.
clubmontsant.org.
Organitza: Club Montsant Orientació Tarragona
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de Sant Magí, la 1a gran mostra gastronòmica
de Sant Magí. Caldereta extremeña, tortilla de
camarones, alpargatas, lacón a la galega, ternasco
d’Aragó, salmorejo, porra i patates al cabrales.
Sabors d’arreu per gaudir a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona

10 h, passeig de les Palmeres. iMAGInada:
mercat d’artesania. Durant tot el dia trobareu
artesans que ens mostren les seves paradetes
perquè pugueu conèixer i comprar les seves obres.
Organitza: iMAGInada

11.30 h, plaça de les Cols. Matinal
familiar amb els Xiquets de Tarragona.

11 h, Rambla Nova, entre els carrers
Unió i Adrià, fins a les 16 h. Els Sabors

12 h, envelat de circ de la plaça Verda-

Tallers, inflables música i vermut. Un matí carregat
d’activitats per a tota la família... Què més vols?
Organitza: Xiquets de Tarragona
guer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ

18 h, carretera de Santes Creus, Rovira

que ens portarà a l’increïble món del circ de les
puces a la nostra petita pista de circ. Un espectacle de somni, íntim i molt personal, una proposta
simpàtica i atrevida presentada per un domador
llunàtic i excèntric.

l’aigua de Sant Magí en els carros enramats.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

12 h, Cós del Bou. I Concurs d’Estirada
de Corda de Sant Magí. Aquest joc universal,
del qual es tenen notícies des de l’antic Egipte,
Grècia i Roma i que té gran tradició a les cultures
mediterrànies, necessita importants dosis
d’estratègia, destresa i força. T’hi apuntes? Mentre
discorre el concurs, en el mateix espai, concert
vermut. Ampli servei de bar.
Informació i inscripcions a www.collajove.cat.
Organitzen: Associació d’Amics de la Colla Jove i
Ball de Diables de Tarragona
13 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
13 h, platja Llarga. Regata de Sant Magí
per a les categories de patí sènior, patí júnior i
catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga
17 h, passeig de les Palmeres. Petita iMAGInada. Arriba el moment dels més petits i petites de
la casa, un espai ple de d’alegria, diversió, emoció
i sorpreses. Organitza: iMAGInada
17.00 h
17.20 h
17.45 h
18.15 h
19.00 h
20.00 h

i Virgili, Rambla Nova, Sant Agustí
i Portalet. L’Entrada a Tarragona de

19 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
19 h, plaça de la Font. L’Arribada de
l’aigua de la Brufaganya, amb els portants
tarragonins i la Societat Sant Antoni de Valls.
Sorolls, olors i sensacions d’altres temps al
servei del darrer esforç tot arribant a la plaça més
tarragonina.
19.15 h, des de la plaça de la Font. La
Pujada cap al Portal del Carro, amb el
Seguici de Sant Magí, integrat pel penó de la

festa a cavall, Magí de les Timbales, gegantons
Negritos, Gegants Moros, Gegants Vells de la
ciutat i del Cós del Bou, Nanos Vells, Nanos Nous,
Ball de Bastons, Bastoners de l’Esbart Santa Tecla,
grallers, timbalers, carros enramats i carrossa
enramada del sant. Itinerari: Cós del Bou, baixada
de la Pescateria, la Nau, Major, les Cols, Merceria,
Pare Iglésias, les Coques i Arc de Sant Llorenç /
Portal del Carro.
19.30 h, aproximadament, baixada
de la Pescateria. La Pujada de carros i

cavalleries, al ritme de la Banda Unió Musical

de Tarragona, que s’incorpora al Seguici a la plaça
de l’Esperidió.

Presentació de la petita iMAGInada
Contacontes
Berenar popular
Taller de pintura
Jocs cooperatius
Comiat petita iMAGInada
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23.30 h, plaça del Rei. La Revetlla Remullada amb la Companyia d’Espectacles
Pa Sucat i DJ REMulla’t, una magnífica combinació d’aigua i bona música. Tothom a gaudir de la nit
més fresca amb els tradicionals efectes aquàtics
ruixadors del Carro, la Síndria, la Petxina Pelegrina
i el Càntir. Col·laboren: Fomento de Construcciones y Contratas, Bombers de la Generalitat de
Catalunya i Portants de l’Aigua de Sant Magí
23.30 h, plaça de la Font. Revetlla amb
les orquestres La Banda del Coche Rojo
i Sexyphonics. La nit més ballable de Sant Magí,
a la plaça ineludible en ocasions com aquesta.

20 h, carrer de les Coques i Arc de Sant

20.30 h, aproximadament, plaça de

colles castelleres. Tot seguit, al Portal del

gritos, Gegants Moros, Gegants Vells de
la ciutat i del Cós del Bou, amb la banda
de música i balls de bastons.

Llorenç. Salutació a l’aigua per les

Carro, repartiment de l’aigua, les mides i els càntirs
de la festa. I després retorn del Seguici cap a la
plaça de la Font.
20 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
20 h, Rambla Nova, entre els carrers
Unió i Adrià, fins a la 1 h de la matinada.
Els Sabors de Sant Magí, la 1a gran mostra
gastronòmica de Sant Magí. Caldereta extremeña,
tortilla de camarones, alpargatas, lacón a la
galega, ternasco d’Aragó, salmorejo, porra i
patates al cabrales. Sabors d’arreu per gaudir a la
festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona
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la Font. Ball de gegants: gegantons Ne-

21 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
22 h, Teatre Auditori Camp de Mart,

bar-terrassa La Fresca. Revetlla de DJ
la Refrescada amb Dijeila (rumba/flamenc/

mestissatge), Ganja Nights (reggae, ska, northern
soul), Pau de Banyoles (soul, funk, salsa, rock,
merengue). Organitza: La Curiosa
22 h, envelat de circ de la plaça Verda-

guer. Struc Magic Circus presenta: Les
Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €

23.30 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9.
Mamadeta Fest.

Organitza: Pub Highland
24 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala El
Cau. DJ Cha Me Suena.

Organitza: El Cau

Diumenge 19 d’agost
Diada de Sant Magí
5 h, església del Portal del Carro. La
Missa primera. Altres celebracions religioses,
cada hora fins a les 10 h. Totes aquestes misses
són organitzades per l’administració de la capella
del sant.
7 h, des de la plaça de la Font. Toc conjunt
de matinades, anunciades per tres coets de tro,
amb els grallers, els timbalers i els músics que hi
vulguin intervenir.
9 h, platja de l’Arrabassada. XIX Torneig
Sant Magí de Voleibol.

Organitza: Club Voleibol de Sant Pere i Sant Pau
9.30 h, al parc del Francolí. Duatló
Popular SOS Himàlaia. Organitza: Nil Travel
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10 h, Museu Nacional Arqueològic,
plaça del Rei, 5, fins a les 14 h. Jornada de
portes obertes. També es pot visitar gratuïtament a la sala d’exposicions temporals l’exposició
“Paradisus, jardins i plantes medicinals de Tàrraco
a Orleans”.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona
10 h, Museu i Necròpolis Paleocristians, Ramón y Cajal, 84, fins a les 14 h.
Jornada de portes obertes. Exposició “El
món de la mort a Tàrraco”.
Organitza: Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona

10 h, Rambla Nova, a l’alçada del

Teatre Metropol. Trobada d’intercanvi

de plaques de cava.

Organitza: Associació de Col·leccionistes de
Plaques de Cava del Camp de Tarragona
10 h, zona del Mare Internum (entre
les platges del Miracle i l’Arrabassada),

fins a les 14 h. Sant Magí del Mar. Xocolatada,
concurs de dibuix infantil, actuació del Ball de
Bastons Infantil de Tarragona, missa solemne,
animació infantil, processó submarina i vermut.
Organitza: Societat d’Exploracions Submarines
11 h, Rambla Nova, entre els carrers

Unió i Adrià, fins a les 16 h. Els Sabors

de Sant Magí, la 1a gran mostra gastronòmica
de Sant Magí. Caldereta extremeña, tortilla de
camarones, alpargatas, lacón a la galega, ternasco
d’Aragó, salmorejo, porra i patates al cabrales.
Sabors d’arreu per gaudir a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona

11 h, església del Portal del Carro.
Missa cantada.

11.30 h, església de Sant Magí, Portal
del Carro. Ofrena floral a Sant Magí.

Organitza: Societat Coral l’Àncora de Tarragona
12 h, plaça de les Cols. Castells, torres
i pilars, amb els Xiquets de Tarragona, Jove
Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Cada colla intervé
per torn rotatiu, decidit per sorteig. L’actuació
consta de tres rondes, però la colla que no completi les tres construccions pot arribar a realitzar
dues tandes més, mantenint l’ordre sortejat, i en
la darrera ha d’aixecar construccions superiors
a les ja bastides. Els pilars tanquen l’exhibició.
En finalitzar, toc de vermut amb els grallers i els
timbalers de les colles.
12 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ
que ens portarà a l’increïble món del circ de les
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puces a la nostra petita pista de circ. Un espectacle de somni, íntim i molt personal, una proposta
simpàtica i atrevida presentada per un domador
llunàtic i excèntric.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
13 h, platja Llarga. Regata de Sant Magí
per a les categories de patí sènior, patí júnior i
catamarà.Organitza: Club de Vela Platja Llarga
13 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
18.30 h, Rambla Nova, entre els

carrers Unió i Méndez Núñez. Exhibició

de hip-hop i dansa.Organitza: CrazyDancers i

Itinerari: Arc de Sant Llorenç,
l’Ensenyança, Sant Pau, pla de Palau,
Claustre, Escrivanies Velles, pla de la
Seu, Pare Iglésias, Merceria, Major, la Nau,
Pilats, plaça del Rei, la Portella, Granada,
Sant Antoni, Descalços, plaça de la
Pagesia i Arc de Sant Llorenç.

Associació de Veïns Tàrraco

19.30 h, Rambla Nova, entre els

19 h, envelat de circ de la plaça Verda-

de hip-hop i dansa. Organitza: CrazyDancers i

guer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
19 h, des de la plaça de la Font cap

carrers Unió i Méndez Núñez. Exhibició

21.15 h, des del Portal del Carro fins a

de sardanes de Sant Magí, amb la Cobla

de Sant Magí.

ment a la Sardana. Tradicional ballada

Reus Jove.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa
21 h, aproximadament. L’Entrada de

Sant Magí a la capella del Portal del
Carro, i amb el potent, tossut i persistent acom-

panyament del foc pirotècnic i trons de la Pirotècnia
Igual de Canyelles, el Garraf, que culminarà quan la
petita imatge s’endinsi pel Portal del Carro.
Tot seguit, un cop el sant ha entrat, des de la plaça
de la Pagesia, pujada dels pilars caminant
de les colles castelleres per ordre
d’antiguitat.
21 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €

la plaça de la Font. Tornada del Seguici

21.30 h, aprox., plaça de la Font.

Tanda de lluïment del Seguici de Sant
Magí, que clourà aquest Sant Magí 2012.

22 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Última representació del gran
espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €
22 h, Teatre Auditori Camp de Mart,

bar-terrassa La Fresca. Duo clàssic de

xelo i viola.

Organitza: La Curiosa
24 h, carrer Trinquet Vell, 2, Sala El
Cau. Festa electrònica amb ITDJ!

Organitza: El Cau

20 h, envelat de circ de la plaça Verdaguer. Struc Magic Circus presenta: Les

Puces d’Struc. Gran espectacle de petit circ.

Venda d’entrades al mateix envelat. Preu: 3 €

tres coets de tro.
Hi participen el penó de la festa a cavall, Magí de
les Timbales, gegantons Negritos, Gegants Moros,
Gegants Vells de la ciutat i del Cós del Bou, Nanos
Vells, Nanos Nous, Ball de Bastons, Bastoners
de l’Esbart Santa Tecla, grallers, timbalers, colles
castelleres i Banda Unió Musical de Tarragona, juntament amb la corporació municipal, escortada per la
Guàrdia Urbana de gran gala.

20 h, passeig de les Palmeres. Milonga de
Sant Magí. Gran ballada popular de tango amb el
cantor Jorge Martínez.
Organitza: Espacio de Tango

Itinerari: Misericòrdia, Major, les Cols, Merceria, Pare Iglésias, les Coques, Sant Pau i
pla de Palau.

21 h, Rambla Nova, davant el monu-

Associació de Veïns Tàrraco

al Portal del Carro. L’Anada a Professó

amb el Seguici de Sant Magí, anunciada pels
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19.30 h, des del Portal del Carro.
La Professó de Sant Magí, en la qual els
integrants del Seguici precedeixen la creu processional acompanyada per dos cirials, els infants
representant la persecució i martiri de sant Magí
pels soldats romans, els penons corporatius, els
ministrers de la Ciutat de Tarragona que acompanyen la imatge del sant —seguint compassadament
el so dels tabals— i el clergat.

20 h, Rambla Nova, entre els carrers
Unió i Adrià, fins a les 24 h. Els Sabors
de Sant Magí, la 1a gran mostra gastronòmica
de Sant Magí. Caldereta extremeña, tortilla de
camarones, alpargatas, lacón a la galega, ternasco
d’Aragó, salmorejo, porra i patates al cabrales.
Sabors d’arreu per gaudir a la festa d’aquí.
Organitza: Federación de Casas y Centros Regionales de Tarragona
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I DESPRÉS DE SANT MAGÍ...
El dissabte 25 d’agost al carrer Cós del Bou, plaça de l’Esperidió i baixada
de la Pescateria, tindrà lloc la 3a Festa Gitana de Tarragona. Durant
tota la jornada es desenvoluparan els actes següents:

9 h, esmorzar de germanor.

20 h, concurs de karaoke.

10.30 h, campionat de botifarra. Inscripcions al local social de l’Associació Cultural Gitana
de Tarragona.

22 h, sopar popular acompanyat dels
Compás de Rumba.

13.30 h, vermut popular amb
l’acompanyament musical dels Rumba.

23 h, festa de la Rumba Catalana.
Organitza: Associació Gitana de Tarragona

18 h, gimcana infantil. Curses de sacs,
el joc del mocador, la corda...

L’ALFÀBREGA, LA PLANTA DE SANT MAGÍ
Així com cada festa té els seus balls, la seva música, la
seva indumentària i els seus ritus, cada festa també
té la seva herba, la seva planta, la seva flor.
La planta associada a la celebració de Sant Magí és
l’alfàbrega. Aquesta planta aromàtica amb propietats afrodisíaques, medicinals i culinàries considerada sagrada pels catalans, és una planta també coneguda amb els noms de fàbrega, ufàbrega, alfabeguera
(País Valencià i Illes Balears), enfalga (Catalunya
Nord) i ufàbrica (l’Alguer). Fora del nostre país, aquesta planta és coneguda amb el nom espanyol albahaca, amb el mot albaraka de l’euskera, amb l’anglès
basil i amb l’italià basilico.

ELS GUARNIMENTS DE SANT MAGÍ
L’Associació de Comerciants del Carrer del Portalet guarneix amb
elements festius aquest accés a la plaça de la Font; els veïns del Portal
del Carro, els voltants de la capella, i els veïns, els devots i la Moixiganga enramen el carreró de Sant Magí. L’Arquebisbat vesteix el Palau
Arquebisbal, mentre que l’Ajuntament també engalana els seus edificis
principals i carrers per on discorren els actes itinerants de la festa.

SANT MAGÍ I L’AIGUA
La festa de Sant Magí vol reforçar la idea del consum positiu i responsable de l’aigua.
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LES EXPOSICIONS
Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona, plaça del Rei, 5. “Paradisus, jardins

CaixaForum Tarragona. Obra Social

Museu i Necròpolis Paleocristians de
Tarragona, av. Ramón y Cajal, 84. “El món de

CaixaForum Tarragona. Obra Social - Fun-

i plantes medicinals de Tàrraco a Orleans”. Fins
al 26 d’agost. Laborables, de 9.30 a 20.30 h /
Festius, de 10 a 14 h.

la mort a Tàrraco”. Laborables, de 9.30 a 20.30 h /
Festius, de 10 a 14 h.
Museu d’Art Modern de Tarragona, c.

Santa Anna, 8. “Obra Gràfica”, de Katia Acín. Fins
al 23 de setembre. De dimarts a divendres, de 10
a 20 h / Dissabte, de 10 a 15 h i de 17 a 20 h /
Festius, d’11 a 14 h.
Autoritat Portuària. Tinglado 4 del
Moll de Costa. “El Serrallo ahir i avui”. Una

dació La Caixa, Cristòfor Colom, 2. “Maternitats”.
Fotografies i narracions de Bru Rovira. Fins al 19
d’agost. De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de
17 a 20h / Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 17
a 20 h.
CaixaForum Tarragona. Obra Social

- Fundació La Caixa, Cristòfor Colom, 2. Sala
d’audiovisuals. “Finestres al món”. Fins al 19
d’agost. De dilluns a divendres, de 9 a 21 h /
Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h.

producció del Port de Tarragona i els veïns del
barri del Serrallo. Fins al 7 d’octubre. De dimarts a
dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h / Diumenge i
festius, d’11 a 14 h.

Fundació CatalunyaCaixa. Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, c. Sant Llorenç,

Autoritat Portuària. Tinglado 2 del
Moll de Costa. “40è Saló de Maig”. Organitza:

Museum Cafè, c. Sant Llorenç,5 . “La Festa”.

Galeria Anquin’s. Fins al 9 de setembre. De
dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h /
Diumenge i festius, d’11 a 14 h.
Autoritat Portuària. Tinglado 1
del Moll de Costa. “Colors per al planeta”.

Organitza: Comissió Nacional Andorrana per a la
UNESCO. Fins al 2 de setembre. De dimarts a
dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h / Diumenge i
festius, d’11 a 14 h.
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- Fundació La Caixa, Cristòfor Colom, 2. “Un món
flotant”. Fotografies de Jaques Henri Lartigue. Fins
al 19 d’agost. De dilluns a divendres, de 9 a 21 h /
Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h.

20-22. “Català-Roca. Arquitectura”. Fins al 30 de
setembre. De dilluns a dijous de 8 a 15 h.
Aquarel·les de Màrius-Arts. Fins al 10 de setembre. Obert de dimarts a dissabte a partir de les
21.30 h.

NOTES
LA SINDRIETA

La Síndria i el Chartreuse celebren junts Sant Magí… Tasta la
Sindrieta!
Anima’t a descobrir-la! La trobaràs als bars col·laboradors
degudament senyalitzats, de la Rambla Nova, plaça de la Font
i plaça del Fòrum.
Organitza: Chartreuse Diffusion
EN CAS DE PLUJA

En cas de pluja, truqueu als telèfons d’informació per conèixer
les alternatives als actes:
Ajuntament: 977 296 100
Patronat Municipal de Turisme: 977 250 795
Guàrdia Urbana: 092
MÉS INFORMACIÓ:

www.tarragona.cat
http://t2012.tarragona.cat
TRANSPORT PÚBLIC SANT MAGÍ 2012

Consulteu els horaris a http://emtanemambtu.cat
FOTOGRAFIES:

Montse Riera
Aurora Ferrando
Gemma Lladó
disseny gràfic:

Pau Gavaldà
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Amb el suport de:

Col·laboren:

Venda d’entrades:

