


Les Festes de 
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Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional l’any 1996 i Festa 
Patrimonial d’Interès Nacional l’any 2010 pel Govern de la Gene-
ralitat 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 Cata-
lans.

2013

EFEMÈRIDES
700 anys de la campana Fructuosa

50 anys del Cor Al·leluia

30 anys del Ball de Diables

25 anys dels Xiquets del Serrallo

20 anys de la Banda Unió Musical de Tarragona

20 anys del Lleó

20 anys de la Víbria

20 anys del primer castell de nou bastit per una colla tarragonina

15 anys del Ball de Diables Petit

10 anys del Ball de Cossis

Tarragonines, tarragonins, tecleres i teclers de tota la ciutat: guarniu finestres i balcons amb 
senyeres i domassos!
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Tarragonines, tarragonins, 

Santa Tecla ens evoca un temps ple d’alegria 
que segurament enyorarem en el decurs de 
l’any i que recordarem al llarg de la nostra 
existència. Són dies en què ens deixem se-
duir pels colors, la llum, la música, la pólvora, 
el fum i el perfum que en les darreres ale-
nades de l’estiu ens aboquen a gaudir de la 
vida. I és que santa Tecla gloriosa, mare dels 
tarragonins, aixeca les copes per brindar la 
felicitat col·lectiva i solidària que proporcio-
nen els dies de Festa Major. 

El programa que teniu a les mans és el fruit 
de l’esforç de persones que han esmerçat 
il·lusió i moltes hores per planificar tota mena 
d’actes. Un any més, tècnics, programadors, 
entitats festives, associacions, teclers, per-
petuadors i les empreses patrocinadores i 
col·laboradores fan possible una oferta inte-
ressant i lúdica a l’abast de tothom. 

El resultat d’aquesta suma d’esforços és una 
nova Santa Tecla amb tots els ingredients 
que la fan única: tradició, modernitat, de-
voció, emoció, participació i reconeixement 
arreu del país. I tot i el moment d’obligada 
contenció econòmica que vivim, la imagina-
ció i el gran esforç, a l’hora de planificar, han 
fet possible comptar un any més amb unes 
Festes de primer nivell. 

La màgia de la música, la llum, el foc i els 
colors està a punt d’esclatar. Tot un univers 
per compartir entre tots els tarragonins i ta-
rragonines. Us exhorto a convidar els amics 
de fora i mostrar la nostra ciutat al món. 
Obriu les portes de l’hospitalitat i feu que els 
vostres coneguts experimentin l’essència de 
Santa Tecla, fins que quedin tatuades en la 
memòria col·lectiva les raons i l’ànima de 
Tarragona: una ciutat mil·lenària que celebra 
les seves solemnitats, viu del seu esforç i 
treballa pels segles dels segles. 

Santa Tecla és una magnífica oportunitat per 
obrir-nos a l’exterior i per demostrar-nos a 
nosaltres mateixos i a tots aquells que ens 
visiten que som capaços d’assolir el reco-
neixement que Tarragona mereix.

Precisament ara ens mou una fita importantís-
sima per situar la nostra ciutat dins del mapa: 
els Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Si alguna 
cosa no ens falta són projectes il·lusionants i 
les ganes de treballar-hi i de gaudir-ne, tal com 
gaudim de les Festes i de la seva gent. El millor 
patrimoni que té la Festa de Santa Tecla són els 
tarragonins i les tarragonines. A tots i totes, us 
convido a assistir als actes que tenim el plaer de 
presentar-vos en les pàgines següents.

Així doncs, visca Santa Tecla!

Josep Fèlix Ballesteros 
Alcalde de Tarragona

SALUTACIÓ
DE L´ALCALDE
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Setembre. Arriba el moment. La nostra ciutat 
torna a viure un esclat d’emocions, de senti-
ments, de batecs. És hora de tornar a sentir 
l’Efecte Santa Tecla, de viure’l i compartir-lo. 
És hora d’omplir els carrers i places, de tro-
bar-te amb els teus i de participar de la di-
versitat d’actes que ens ofereix Santa Tecla. 
Les nostres Festes, sens dubte, refermen any 
rere any la capitalitat i la identitat tarragoni-
na. Aquesta manera de ser tan espontània, 
tan lliure, tan expressiva, que converteix la 
nostra festa major en única.

Santa Tecla sempre ha tingut un altíssim 
component participatiu de la ciutadania, i 
cada any es converteix en un moment àlgid 
d’efervescència cultural. Durant la festa 
major els tarragonins i tarragonines, els ve-
ritables protagonistes, prenen la ciutat i la 
fan seva amb les pròpies iniciatives, amb el 
treball, l’esforç i l’estima per les tradicions i 
per la seva Tarragona. 

És el moment del calendari tarragoní per 
excel·lència, en què grans i petits compartim 
moments, aficions i interessos. Els infants i 
els joves de Tarragona s’hi senten ben arre-
lats; podem assegurar fermament que el 
futur de la nostra festa està ben garantit. Les 
escoles i les llars d’infants són els nius im-
millorables que li donen vida i la fan créixer 
any rere any, com passa amb la Santa Tecla 

Petita, que aquest 2013 veurà néixer dos 
elements nous: els Gegants Moros Petits i el 
Ball de Cossis Petit. Dos elements que estan 
d’enhorabona, com també ho està una altra 
de les entitats del Seguici, el Ball de Diables, 
que enguany celebra els trenta anys de vida 
guarnint de foc la festa. 

Avui, més que mai, la festa és el resultat de 
la suma dels esforços de tota la ciutat, tant 
d’aquells que ho fan de manera individual com 
de tots els col·lectius organitzats, les diverses 
entitats i associacions culturals, les colles cas-
telleres, les empreses patrocinadores i col·la-
boradores, i també l’equip de treballadors i tre-
balladores municipals que, des de múltiples i 
molt diverses responsabilitats, garanteixen 
el bon desenvolupament de l’agenda teclera.

Santa Tecla és un dels millors moments per 
viure minut a minut tot allò que passa a la 
nostra ciutat. Per no perdre’s cap detall ni 
cap racó. Per barrejar-se entre els milers de 
visitants que aprofitaran aquests dies per 
conèixer la ciutat i per portar-la ben lluny. Us 
animo a ser espectadors, però sobretot prota-
gonistes actius del seu programa d’actes, dels 
seus moments únics i irrepetibles; com sem-
pre, amb respecte, responsabilitat i civisme.

Tarragonins i tarragonines, l’Efecte Santa 
Tecla ja se sent fa dies i està a punt d’esclatar 
per tota la ciutat. Deixeu que us impregni. 
Visca Santa Tecla i Visca Tarragona!

Carme Crespo Blázquez
Consellera de Cultura, Patrimoni i Festes

EL CONVIT
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Dissabte 31 d´agost

17 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Acte 
de proclamació de la Pubilla de Tarra-
gona 2013. Amb la presència de nombro-
ses pubilles de diferents indrets del país.
Organitza: Ateneu de Tarragona

Dijous 5 de setembre

19 h, Tinglado 4 del Moll de Costa. Inaugura-
ció de l’exposició “L’aigua és el fluid de la 
vida”, de l’Associació Cultural Tàrracoart. 
Organitza: Port de Tarragona

Divendres 6 de 

setembre

19.30 h, Voltes del Pallol. Inauguració 
de l’exposició col·lectiva dels Tallers 
Oberts 2013 dels Artistes de la Part 
Alta. Més informació: www.tallers03.org/
tallersoberts2013/.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

21 h, Part Alta. Obertura dels tallers dels 
artistes participants en els Tallers 
Oberts de la Part Alta. 
Horari: de 21 a 24 h. Més informació: www.
tallers03.org/tallersoberts2013/.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

Dissabte 7 de setembre

10.30 h, pl. de la Font. Speed of Reaction, 
una aventura urbana per a patinadors 
en línia. Més informació: www.speedofreac-
tion.com.
Organitza: Speed of Reaction
Col·labora: Secció de Patinatge del Club 
Gimnàstic

12 h, Part Alta. Obertura dels tallers dels 
artistes participants en els Tallers 
Oberts de la Part Alta. 
Horari: de 12 a 14 h i de 18 a 22 h. Més informa-
ció: www.tallers03.org/tallersoberts2013/.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

Diumenge 8 de setembre

11 h, Moll de Costa. LXXXVII Travessia Ne-
dant al Port de Tarragona. Més informa-
ció: www.rcntarragona.com.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona

12 h, Part Alta. Obertura dels tallers dels 
artistes participants en els Tallers 
Oberts de la Part Alta. 
Horari: de 12 a 14 h i de 18 a 22 h. Més informa-
ció: www.tallers03.org/tallersoberts2013/.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

19 h, Teatre Tarragona. Concert de la Banda 

ACTES PREVIS
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Simfònica de la Diputació de Tarragona 
2013. El Teatre Tarragona obre les portes 
a la novena edició del concert de la Banda 
Simfònica de la Diputació de Tarragona, do-
nant veu als músics més joves de les nostres 
comarques. Aquesta proposta neix dels cen-
tres d’ensenyament musical de la Diputació, 
que cada any escullen un grup d’alumnes 
per constituir aquesta formació. Durant una 
estada els joves músics han treballat un re-
pertori específic, amb una selecció de peces 
de diferents estils, engrescadores tant per als 
alumnes com per al públic, sota el mestratge 
d’Àngel Martínez i els professors del 
Conservatori de Tarragona. Accés lliure 
limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Escola i Conservatori de Música 
de la Diputació a Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

Dilluns 9 de setembre

19.30 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. 
Presentació del primer volum de la 
col·lecció dels Contes del Seguici de 
Tarragona. Amb voluntat de continuïtat, 
neix aquesta col·lecció lligada a la nostra rea-
litat festiva i adreçada als tarragonins més 
petits. El primer volum, , ha anat a càrrec de 
Jordi Bertran (text) i Dídac Francisco (il·lus-
tracions). Editat per l’Associació d’Amics de 
la Colla Jove 
i Insitu Co-
municació
O r g a n i t z a : 
As s o c ia c i ó 
d’Amics de la 
Colla Jove

19.30 h, Espai Seminari, c. Sant Pau, 4. La Te-
cla Sona. Concert de guitarra. Entrada 
gratuïta.
Organitza: Conservatori de la Diputació de 
Tarragona

20 h, Jardí Cafè Metropol, Rambla Nova, 46. 
Presentació de la revista Fet a Tarra-
gona. Una nova publicació de la ciutat que 
presenta el primer número, amb importants 
continguts relacionats amb la nostra festa 
major.
Organitza: Fet a Tarragona

Dimecres 11 de setembre

10.30 h, Teatre Tarragona. #Postureig-
Tecler2013. Obertura de l’estand de 
Festes al Teatre Tarragona. Descobreix 
tots els productes per “engalanar-te” i “tu-
nejar-te” per a aquesta Santa Tecla i agafa 
el teu programa de mà. Aquest any podràs 
fotografiar-te en el Photopuff 100% tecler 
que t’espera.
Organitza: Generació Kesse
Patrocina: Indústria de la Goma
Col·labora: La Pipel Entertainment

10.45 h, Rambla Nova, davant del Teatre Ta-
rragona. Inici de la I Subratllada del Pro-
grama de Mà, VI extraoficial. Per primer 
cop, incorporem dins del programa la tra-
dició d’uns joves tarragonins que quedaven 
aquest mateix dia per esmorzar i subratllar 
el programa al malauradament ja desapa-
regut Bar La Queveda, a la plaça del Fòrum. 
Convidem a tothom, entitats, ciutadans, 
grups d’amics i festers en general, a guixar, 
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destacar, subratllar, doblegar i assenyalar el 
programa com vulgueu. Ah, i mentrestant 
també podreu esmorzar!
A continuació els més petits (i els no tan 
petits) podran iniciar la pintura del diürn més 
musical. Acosta-t’hi, pinta i balla!
Organitza: Generació Kesse
Patrocina: Indústria de la Goma
Col·labora: La 
Pipel Entertain-
ment

12 h, vestíbul del Teatre Tarragona. Inaugu-
ració de l’exposició fotogràfica “Amb 
quatre ulls”, imatges dels tarragonins Jo-
sep Maria Rios, Antoni Roca, Albert Saludes i 
Francesc Virgili. Quan la passió per la fotogra-
fia i la passió per les Festes coincideixen, po-
dem trobar resultats magnífics i sorprenents 
com aquest recull d’imatges amb un marcat 
segell personal.

13 h, Rambla Nova, davant del Teatre Tarra-
gona. El Vermut de la Subratllada. Per 
acabar de donar els últims acabats al progra-
ma, música i vermut amb els DJs Cris&Petas.
Organitza: Generació Kesse
Col·laboren: Indústria de la Goma i La Pipel 
Entertainment

Dijous 12 de setembre

Per anar escalfant els motors festius els dies 
previs de Santa Tecla, res millor que l’activitat 
que en els últims anys ens ha acompanyat tots 
els matins i ha ajudat els nens i nenes a conèixer 
les interioritats d’alguna de les entitats del Se-
guici: la Santa Tecla a les escoles.

9 h, Col·legi Joan XXIII. Santa Tecla a les 
escoles. El Drac a les escoles.

9 h, CEIP Saavedra. Santa Tecla a les es-
coles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, els 
castells a les escoles.

9 h, Escola Ponent. Santa Tecla a les es-
coles. La Moixiganga a les escoles.

9 h, Col·legi El Carme. Santa Tecla a les es-
coles. El Ball de Diables a les escoles.

11 h, estand de Festes, vestíbul del Teatre Ta-
rragona, a la Rambla Nova. La ràdio de les 
Festes. Tarragona Ràdio enceta la progra-
mació especial que emetrà cada dia a aques-
ta hora amb tots els protagonistes 
de la festa major. Vine a veure la 
ràdio de la ciutat en directe.

15 h, Escola Sant Domènec de Guzmán. San-
ta Tecla a les escoles. Els Nanos Nous a 
les escoles.

18.30 h, sala d’actes del Museu d’Art Modern 
de Tarragona. Taula rodona: “Experièn-
cies de festes majors autogestionades”.
Organitza: Col·lectiu Barraques

19 h, Tinglado 2 del Moll de Costa. Inaugu-
ració de l’exposició “Crossing Limits”, 
d’Andrea Eidenhammer. 
Organitza: Port de Tarragona

19.30 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Ra-
quel Sans i Patrícia Martínez del Hoyo 
ens presenten Quarts de Nou, la guia 
per capbussar-se en l’apassionant món dels 
castells, amb protagonistes, il·lustracions i 
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anècdotes. Un llibre, fet amb la col·laboració 
de TV3 i amb epíleg de la presentadora del 
programa , Elisabet Carnicé, que transmet la 
veritable emoció de ser a la plaça en plena 
diada.
Organitza: Ara Llibres
Col·laboren: Biennal de Castells, Coordina-
dora de Colles Castelleres de Catalunya, 
Estrella Damm i Llibreria La 
Capona

19.30 h, Casa Canals, c. Granada, 11. 
La Tecla Sona. Concert de guitarra. 
Entrada gratuïta.
Organitza: Conservatori de la Diputació de 
Tarragona

24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Festa 
Ladies.
Organitza: Pub Highland

Divendres 13 de setembre

9 h, La Salle Torreforta. Santa Tecla a les 
escoles. Xiquets de Tarragona. Els castells 
a les escoles.

9 h, Escola Cèsar August. Santa Tecla a les 
escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
els castells a les escoles.

9 h, Col·legi Sant Pau Apòstol. Santa Tecla 
a les escoles. Els Ball de Pastorets a les 
escoles.

9 h, Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança. Santa 
Tecla a les escoles. El Ball de Diables a les 
escoles.

9 h, Escola Pax. Santa Tecla a les escoles. 
El Drac a les escoles.

9 h, CEIP Pràctiques. Santa Tecla a les es-
coles. La Cucafera a les escoles.

12 h, Mercat Central, pl. Corsini. Degustació 
popular de la innovadora Llangonissa 
de Mamadeta, la nova creació gastronò-
mica ideada pels venedors del nostre em-
blemàtic Mercat.
Organitza: Associació de Venedors del Mer-
cat Central de Tarragona

15 h, Col·legi Mare de Déu del Carme. Santa 
Tecla a les escoles. L’Esbart Santa Tecla a 
les escoles.

15 h, CEIP El Serrallo. Santa Tecla a les es-
coles. Els Nanos Nous a les escoles.

17 h, poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 
II Torneig de Pretemporada del TGN 
Bàsquet. Inauguració del torneig. Partits de 
17.30 a 22 h.
Organitza: TGN Bàsquet Club
Col·labora: Patronat Municipal d’Esports

17 h, Els Fogons de l’Isma, plaça de la Mitja 
Lluna, 2. Inauguració de l’exposició del 
taller d’enquadernació i ceràmica del 
Centre Penitenciari de Tarragona. Una 
visió de la nostra ciutat feta des de la manca 
de llibertat.
Organitza: Centre Penitenciari de Tarragona

17.30 h, Rambla Nova, Balcó del Mediterrani. 
Presentació del Barrilet Petit de Santa 
Tecla, enguany dedicat a la Víbria. La 
beguda infantil de les Festes de Santa Tecla 
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es va presentar per primera vegada l’any 
passat. L’èxit de la idea ha donat continuïtat 
al projecte i enguany, amb embolcall nou, 
torna per triomfar entre els més petits. I 
sense alcohol, és clar! La Begudeta es pot 
trobar a les Raffa Gelati de la Rambla Nova 
i el Serrallo.
Organitza: Tecletes i Puzle A. C.
Amb el suport de: 
Patronat Municipal 
de Turisme i Raffa 
Gelati

18 h, Part Alta. Obertura dels Tallers 
Oberts de la Part Alta. 
Horari: de 18 a 22 h. Més informació: www.
tallers03.org/tallersoberts2013/.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

18 h, camp de futbol del Club Esportiu Cultu-
ral Torreforta, c. Gaià, s/n. 1r Torneig Santa 
Tecla de Futbol Base.
Organitza: Club Esportiu Cultural Torreforta

18.30 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. 
Inauguració de l’exposició “El perquè 
del 26”, la història en imatges del primer 
castell de nou d’una colla tarragonina ara fa 
vint anys.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

18.30 h, pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. 
Tandarica Circus Experience. Nova pro-
posta de Cia. Passabarret amb artistes del 
Circ Nacional de Cuba. Espectacle resident 
a la carpa del circ, de 90 minuts amb mitja 
part. Un circ tradicional que es vol reconver-
tir en tot un circ contemporani. Acrobàcia, 
malabars, clown i números originals! Mai 
abans uns artistes havien tingut tan poc res-

pecte per la seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 
2 hores abans de l’inici de cada espectacle.
Amb la col·laboració de: Pallas-
sos Sense Fronteres

19 h, Port de Tarragona, sala d’actes. Pre-
sentació del conte “L’amic més amic 
d’en Bru”, d’Imma Pujol i Farrés. La Ví-
bria tarragonina és la protagonista d’aquest 
conte adreçat als festers més petits.
Organitzen: Port de Tarragona i Colla de Dia-
bles Voramar Víbria de Tarragona

19 h, Casa Canals, c. Granada, 11. Celebració 
del 15è aniversari de la participació de 
l’empresa Repsol a la Festa de Santa 
Tecla. La relació entre la festa i el món empre-
sarial ve de lluny. Els antics gremis de la ciutat 
eren part activa del teixit de complicitats que 
feien possible la pervivència de la nostra festa 
gran. Actualment aquesta relació continua viva!
Organitza: Repsol

19 h, pg. de les Palmeres. Obertura de 
l’espai Barraques 2013. Avui es posa en 
marxa aquest espai que, en aquesta sisena 
edició i durant tres dies, s’obre a la ciutat amb 
les propostes més alternatives.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarragona

TANDARICA CIRCUS EXPERIENCE

BARRILET PETIT
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19.30 h, Teatre El Magatzem. La Tecla Sona. 
Concert de piano i cant. Entrada gratuïta.
Organitza: Conservatori de la Diputació de 
Tarragona

20.30 h, local social de la Colla Jove Xiquets 
de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig 
obert de canalla. 
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

21 h, pg. de les Palmeres. Sopar a les Ba-
rraques. Entrepans a la fresca a preus 
populars.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

22 h, local social dels Xiquets de Tarragona, 
c. Santa Anna, 1. Assaig especial previ a 
la diada del primer diumenge de Fes-
tes.
Organitza: Xiquets de Tarragona

22 h, local social de la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert 
de castells. 
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

22.30 h, pg. de les Palmeres. Tret de sor-
tida a l’activitat de Barraques amb el 
Pregó, enguany a càrrec de Tornavís 
Teatre.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

23.30 h, pg. de les Palmeres. Barraques 
2013. Ebri Knight en concert (folk-rock 
hooligan). Melodies i veus populars bastides 
amb energia.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Festa 
Beach Club amb DJ Jandro.
Organitza: Pub Highland

24 h, Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Club 
Flamingo DJ Mimetik (indie, rock, elec-
tronic music).
Organitza: El Cau

24 h, Casino Tarragona, Rambla Vella, 2. 
Cicle de Jazz amb Royal Flush Dixie 
Quartet.
Organitza: Casino Tarragona

24 h, parc de Saavedra. Nit de DJs. 
Napoleón Pincha (TGN). Napoleón Pincha 
és incapaç de punxar només un estil musi-
cal. No li demaneu coherència. Dels Remains 
a New Order, a les cares B de Georgie Fame… 
Toner (TGN). Actualment Toner és DJ re-
sident a Razzmatazz Clubs (BCN) i a la Sala 
Zero (TGN).
Mimetik (TGN). Eduard Abadias (Mimetik), 
enamorat de la música des de ben petit, fa 
més de disset anys que és darrere de moltes 
cabines de la ciutat. 
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona
Col·labora: Código Sound Tarragona

0.45 h, pg. de les Palmeres. Barraques 
2013. Pirat’s Sound Sistema. El millor 
reggae, dancehall, rap i drum’n’bass 
ens arriba des de Sants. 
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

2.30 h, pg. de les Palmeres. Barraques 
2013. Jorter & Jorter (música lleugera). 
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona
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8.30 h
Bar El Cortijo, c. Rebolledo, 27. Santa Tecla 
gastronòmica. Esmorzar d’espineta amb 
caragolins. 
Organitza: Bar El Cortijo

9 h
Teatre Tarragona, enguany en aquesta nova 
ubicació, ininterrompudament fins a les 21 h. 
Santa Tecla Solidària, 9a Marató de Do-
nació de Sang. Durant tot el dia, activitats, 
actuacions, servei de guarderia i obsequis 
per a tots els donants (entrada a l’Aquopolis 
i una entrada doble per a un partit del Nàs-
tic, entre d’altres). Tarragona va aconseguir 
l’any passat batre el rècord de donacions de 
sang en un únic dia, posicionant la ciutat al 
capdavant dels municipis de tot Catalunya 
amb més participació en una marató. Tarra-
gona, primera Ciutat Amiga de la Donació de 
Sang! Recorda que pots reservar hora per fer 
la teva donació. A partir del 4 de setembre 
trobaràs més informació al web del Banc de 
Sang: www.donarsang.gencat.cat.
Amb tu, líders en solidaritat!
Organitzen: Banc de Sang i Teixits, conjunta-

ment amb l’Associació de Donants de Sang 
del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona

9 h
Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Trofeu 
de Tennis Taula.
Organitza: Club Natació Tàrraco

9.30 h
Pl. del Rei. Marató Solidària. Durant tot el dia, 
un seguit d’activitats esportives, lúdiques, gas-
tronòmiques, musicals, infantils i participatives 
adreçades a recollir recursos en favor de la Lliga 
Contra el Càncer de les Comarques de Tarrago-
na i Terres de l’Ebre. Vine i participa-hi!
Organitza: Associació Cultural Tarragonina 
d’Amics/gues Castellers/res
Amb el suport de: Axa Assegurances, Racó 
de l’Abat, Compossar i Restaurant Toca Peron

10 h
Poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. II Tor-
neig de Pretemporada del TGN Bàs-
quet. Partits de 10 a 18 h.
Organitza: TGN Bàsquet Club
Col·labora: Patronat Municipal d’Esports

LA CRIDA, LA MOSTRA DE FOLKLORE I LA MARATÓ DE SANG
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10 h
Camp de futbol del Club Esportiu Cultural 
Torreforta, c. Gaià, s/n. 1r Torneig Santa 
Tecla de Futbol Base.
Organitza: Club Esportiu Cultural Torreforta

10 h
Rambla Nova, tram Teatre Metropol. 11a edi-
ció de les 12 Hores de Remergòmetre.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona

10 h
Pistes municipals de Campclar. X Tetratló 
Santa Tecla. Prova atlètica oberta a petits 
i grans.
Organitza: Club Atletisme Tarragona

10 h
Pl. del Rei. Fes-te Armat per un dia! En 
el marc del projecte de nou equipament 
dels Armats de Tarragona, els tarragonins i 
tarragonines tenen l’oportunitat d’immorta-
litzar-se vestits d’Armats. T’ho perdràs?
Organitza: Reial i Venerable Congregació de 
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

10 h
Des de la pl. del Fòrum. Arrencada de la 
baixada d’Amparitos Part Alta-Serra-
llo amb la Xaranga de l’Estudi de Música de 
Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

10.30 h
Jardins del Camp de Mart. L’aventura de la 
natura. Si tens entre 6 i 12 anys, vine a des-
cobrir els secrets que ens ofereix la natura, 
sigues explorador per un dia i participa en la 
gimcana dels naturalistes.

Dirigida a infants entre 6 i 12 anys. Activitat 
gratuïta.
Inscripcions a: escoladenaturalistesabelle-
rol@gmail.com
Organitza: GEPEC-edc

10.30 h
Bar Ca La Meri, c. August, 21. 1a aturada de 
la baixada d’Amparitos Part Alta-Se-
rrallo amb la Xaranga de l’Estudi de Música 
de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

10.30 h
CAP Muralles, c. Escultor Verderol, s/n. Es-
morzar saludable amb petits músics.
Organitza: Muralles Salut SLP

10.30 h
Vestíbul del Teatre Tarragona, estand de 
Festes. I Biennal de Pintura Tarragona 
Rotària Modernista. Inscripcions al vestí-
bul del teatre.
Organitza: Rotary Club de Catalunya

10.30 h
Des del portal del Roser. Ruta guiada. Els 
primers cristians, de la necròpoli 
a Centcelles. Seguim les passes de les 
primeres comunitats cristianes de Tàrraco, 
visitant un dels cementiris paleocristians 
més importants d’Occident i l’enigmàtica 
vil·la de Centcelles. 
Preu de l’activitat: 10,50 € - jubilats 8 € - nens 
5 € (places limitades)
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura
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11 h
Mercat Central i Bar Coimbra, c. Governador 
González. 2a aturada de la baixada d’Am-
paritos Part Alta-Serrallo amb la Xaranga 
de l’Estudi de Música de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

11 h
Jardins de la Casa de la Festa. Santa Tecla 
familiar. Balla els balls. Enguany es com-
pleix la cinquena edició d’aquesta activitat 
que tant èxit va tenir en les quatre edicions 
anteriors. De la mà de l’Esbart Santa Tecla 
podràs aprendre a ballar el Ball del Patatuf, el 
Ball de Cercolets, el Ball de Bastons, els Turcs 
i Cavallets o el Ball de Valencians. Enguany 
també hi serà pressent el Ball de Pastorets: 
tan sols has d’acostar-te als jardins amb 
ganes de fer festa. Amenitzat amb la música 
del grup Metralla, que en finalitzar ens oferirà 
un concert vermut.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Amb la col·laboració de Vermut Yzaguirre 

11.30 h
Xabola dels Xiquets del Serrallo, c. Nou de 
Santa Tecla, 9. 3a aturada de la baixada 
d’Amparitos Part Alta-Serrallo amb la 
Xaranga de l’Estudi de Música de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

11.30 h
CAP Muralles, c. Escultor Verderol, s/n. Pinta 
la teva galeta.
Organitza: Muralles Salut SLP

11.30 h
Pg. de les Palmeres. L’Amparito puja al 
trenet! La Banda Unió Musical de Tarragona 
escamparà les notes del nostre pasdoble de 

referència pels indrets més emblemàtics de 
la ciutat. La ruta de la Banda acabarà al pla 
de la Seu i l’enllaçarà amb un concert vermut 
al peu de les escales. 
Organitza: Banda Unió Musical de Tarragona
Col·labora: Tàrraco Tren

12 h
Pl. de la Font. Concurs de Baldufa Me-
morial Àngel Vicient. Un clàssic a la festa 
tarragonina.
Organitza: Club Maginet

12 h
Bar El Racó dels Amics, c. Smith, 59 (pl. dels 
Infants). 4a aturada de la baixada d’Am-
paritos Part Alta-Serrallo amb la Xaranga 
de l’Estudi de Música de Tarragona.
Organitza: Xiquets del Serrallo

12 h
Parc de Saavedra. Vermut musical.
Organitzen: Bar el Portal i Bar Kino Tarragona

12 h
Bar Tupac, Via de l’Imperi, 11. Vermut Ja-
maica amb els Komando Sound System.
Organitza: Bar Tupac

12 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Matinal 
infantil amb Pep Callau. Un dels pallas-
sos catalans més actius del moment, amb 
una proposta adreçada als infants i amb tota 
la picardia d’un artista polivalent. Música i 
accions clownesques per a una matinal dife-
rent a la carpa de circ.
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.
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12 h
Plaça de la Font. Vermut electrònic de 
Dames i Vells. Vermut per anar preparant 
la festa gran. Bona música i bon beure. T’ho 
perdràs?
Organitza: Ball de Dames i Vells

12 h
Sala d’actes de l’Antiga Audiència, pl. del Pa-
llol, 3. Sorteig casteller de la diada del 
primer diumenge. El dia s’apropa i cal per-
filar les estratègies. El sorteig determinarà 
l’ordre d’entrada a plaça i l’ordre d’actuació 
de la gran diada del primer diumenge. Cas-
tellers vallencs, vilafranquins i tarragonins, 
preparats per al gran dia!

12 h
Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Inici 
de la XXVII edició de les 24 Hores de 
Natació.
Organitza: Club Natació Tàrraco

12.30 h
Passeig de Voramar, el Serrallo. Arribada de 
la baixada d’Amparitos Part Alta-Se-
rrallo amb la Xaranga de l’Estudi de Música.
Organitza: Xiquets del Serrallo

12.30 h
Pl. de les Cols. Concert vermut amb la 
Banda Unió Musical de Tarragona. Per 
celebrar el seu 20è aniversari, la Banda ens 
convida a fer el vermut tot escoltant la banda 
sonora més teclera.
Organitza: Banda Unió Musical de Tarragona
Patrocina: Cervesa Rosita
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

12.30 h
Confraria de Pescadors, el Serrallo. El ver-
mut Yzaguirre dels musclos, i ja en són 
catorze edicions! Una de les millors combi-
nacions a l’hora del vermut, amb l’acompan-
yament musical de la Xaranga de l’Estudi de 
Música de Tarragona.
Col·labora: Vermut Yzaguirre
Organitzen: Xiquets del Serrallo i Colla de 
Diables Voramar

13 h
Rambla Nova, Balcó del Mediterrani. Re-
cepció de tots els participants de la 23a 
edició del programa Festa per a Tothom: 
la presència festiva de la ciutadania 
amb discapacitat. També es presenta el 
programa festiu en sistema braille. 
Organitza: Servei Municipal de la Discapaci-
tat (Conselleria de Polítiques d’Igualtat)
Col·labora: ONCE
Patrocina: Dow Chemical
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13 h
Platja Llarga. Regata de Santa Tecla per 
a les categories de patí a vela, patí júnior i 
catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga

13.30 h
Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. La sar-
dinada del Tàrraco.
Organitza: Club Natació Tàrraco

14 h
Cós del Bou, pl. de l’Esperidió i baixada Pes-
cateria. Santa Tecla gastronòmica. La Colla 
Jove Xiquets de Tarragona prepara la XV 
Paella Popular de les Festes. Tot un clàssic! 
Tiquets: socis 6 € i no socis 8 €, a l’estand de 
Festes o a la mateixa colla fins al dissabte 14 
de setembre.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla 
Jove

16 h
Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. III 
Campionat de Dòmino i Botifarra.
Organitza: Club Natació Tàrraco

17 h
pl. del Fòrum. Santa Tecla gastronòmica. 
Mamadeta al carrer. Avui comença la festa: 
és moment d’estrenar el barrilet, de degustar 
la primera mamadeta en got gran o petit, tot 
plegat acompanyat de bona música.
Organitzen: Bar Nua i Bar Kunan
Col·labora: Chartreuse Diffusion

17 h
Pl. del Rei. Fes-te Armat per un dia! En 
el marc del projecte de nou equipament 

dels Armats de Tarragona, els tarragonins i 
tarragonines tenim l’oportunitat d’immorta-
litzar-se vestits d’Armats. T’ho perdràs?
Organitza: Reial i Venerable Congregació de 
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesu-
crist

17.30 h
Des del portal del Roser. Ruta guiada. Els 
primers cristians, de la necròpoli 
a Centcelles. Seguim les passes de les 
primeres comunitats cristianes de Tàrraco, 
visitant un dels cementiris paleocristians 
més importants d’Occident i l’enigmàtica 
vil·la de Centcelles. 
Preu de l’activitat: 10,50 € - jubilats 8 € - nens 
5 €
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

17.30 h
Restaurant Al Natural, c. Arquitecte Rovira, 3. 
Berenart, vine a fer-te el diable! Vine a 
pintar el teu propi diable de fusta i a berenar, 
una activitat lúdica i creativa. Activitat a par-
tir de 4 anys. Preu: 9 €.
Inscripcions i informació: armand.art@gmail.
com, 600 839 041
Organitza: Il·lustracions Armand

17.30 h
Pg. de les Palmeres. Obertura de l’espai 
Barraques 2013. 
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

17.30 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. Ac-
tivitats de tarda. El Doctor Festa arriba a 
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Tarragona! Nens i nenes, veniu a veure’l, a 
passar-vos-ho bé, però sobretot a ajudar-lo!
Organitza: Coordinadora Barraques Tarrago-
na i Tornavís Teatre

18 h
Part Alta. Obertura dels Tallers Oberts 
de la Part Alta. Performances, música, 
projeccions
Horari: de 18 a 22 h. Més informació: www.
tallers03.org/tallersoberts2013/.
Organitza: Associació d’Artistes Tallers 03

18 h
Des de l’edifici Fitosanitari, rotonda Serrallo. 
Gimcana del XXV aniversari dels Xi-
quets del Serrallo. Proves per terra i tam-
bé per mar. T’ho perdràs?
Organitza: Xiquets del Serrallo

18 h
Pl. dels Sedassos. Santa Tecla Familiar. Ball 
de gralles petit. Un repertori de peces tra-
dicionals de festa combinades amb cançons 
tradicionals infantils que, a través del joc i 
l’animació, engrescaran els nens (i no tan 
nens) a participar-hi activament. Amb la 
presència dels gegantons Espineta i Cargolí.
Organitza: Grallers de l’Alfàbrega

18 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. Acti-
vitats de tarda. Xocolatada.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

18 h
Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Exhi-
bició de natació sincronitzada.
Organitza: Club Natació Tàrraco

18 h
Tarraco Arena Plaça. Festival Electrollatí 
Santa Tecla 2013 amb els DJs Juan Ma-
gán, DCS, Víctor Magán, Jose de Rico, Danny 
Romero i Míriam Amat. Sergi Domene, Marsal 
Ventura i Jordi Vèliz (Flaix FM). DJ Moncho, 
Josepo, Ismael Cantos, Mime, Ivan Verdi i 
Frank Invernon (Pacha La Pineda Resident 
DJs)
Venda d’entrades:
Tarragona: Discos Arsis, Código Records i 
punts de venta habituals
Reus: Quick Discos, Spook Records, SoldeNit 
i punts de venta habituals
Ticketmaster i www.pachalapineda.com/
shop
Organitza: Pacha La Pineda

18 h
Poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 5è Tor-
neig Santa Tecla de bàsquet femení. 
Primera semifinal del torneig. 
Organitza: TGN Bàsquet Club
Col·labora: Patronat Municipal d’Esports

18.30 h
Vestíbul del Teatre Metropol. Lliurament 
de premis de la I Biennal de Pintura 
Tarragona Rotària Modernista.
Organitza: Rotary Club de Catalunya

18.30 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Tandari-
ca Circus Experience. Nova proposta de 
Cia. Passabarret amb artistes del Circ Nacio-
nal de Cuba. Espectacle resident a la carpa 
del circ, de 90 minuts amb mitja part. Un 
circ tradicional que es vol reconvertir en tot 
un circ contemporani. Acrobàcia, malabars, 
clown i números originals! Mai abans uns 
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artistes havien tingut tan poc respecte per la 
seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.
Amb la col·laboració de: Pallas-
sos Sense Fronteres

18.30 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. Acti-
vitats de tarda. Fira kermesse de l’Agrupa-
ment Escolta i Guia Fent Camí. Esquís coope-
ratius, pesca de peixos, punteria, laberints, 
twister 3D i futbolí amb disc.
Organitzen: Coordinadora Barraques Tarra-
gona i Agrupament Escolta i Guia Fent Camí

19 h
Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Xoco-
latada i jocs infantils.

19 h
Rambla Nova, Balcó del Mediterrani. Festi-
val de l’Escola de Salsaburu. Exhibicions, 
classes populars, desfilades, concerts…
Organitzen: Casa Argentina de Tarragona i 
Escola Salsaburu

19 h
Sala d’actes i rotonda de l’Ajuntament, pl. de 
la Font, 1. La Crida. La introduirà la conselle-
ra de Festes, Carme Crespo, i la farà l’alcalde, 
com mana el costum.

Toc d’obertura per la Cobla de Ministrers del 
Consell Municipal. Aquest toc donarà pas a 
l’acte protocol·lari de nomenament del Per-
petuador i els Teclers. 

Homenatge al Perpetuador, Josep 
Llort i Bofarull, a títol pòstum. Un home 
d’aquells acostumats a treballar en silenci, 
sense protagonisme però amb entusiasme 
i tossuda persistència. Nascut el 1918 a la 
plaça de la Font, des de ben jove es va dedi-
car a la perruqueria i al maquillatge profes-
sional. Per les seves mans van passar, al llarg 
dels anys, nanos, gegants, negritos, bèsties 
i fins i tot Reis d’Orient. Malauradament, 
ens va deixar la nit de Reis d’aquest 2013. 
Serveixi aquest homenatge per recordar 
la feina abnegada dels qui mai surten a les 
fotografies. Professionalitat al servei de la 
festa! Alhora, també s’homenatja els Teclers 
d’Honor: Jordi Sentís Masllorens, cas-
teller de la Colla Jove Xiquets de Tarragona 
des del 1981 i actual cap de colla; Txema 
Gavaldà Franquès, Joan Garcia Mar-
gol i Rosa Maria Parisi Carrillo, més de 
25 anys com a membres del Ball de Diables; 
José Javier Muniain Diaz de Cerio, Ri-
card Boronat Casajuana i Josep Rovira 
Olivé, aliguers de referència amb més de 25 
anys de trajectòria; Joan Boada i Garriga, 
músic de la Banda Unió Musical amb més de 
25 anys com a músic de banda; Joan Car-
les Gil Rovira, 25 anys de trajectòria festiva 
com a membre del Ball de Gitanes; Mariona 
Prunera Badia, Montserrat Llorach 
Rius, Josep Martí Callau Cañellas, 
Carme Badia Beltran, Xavier Mancho-
bas Carreño i Gustavo García Mellado, 
25 Tecles participant en diferents balls de 
festa major de l’Esbart Santa Tecla; Lluís 
Calduch Ramos, per la seva inestimable 
tasca a l’entorn del Retaule de Santa Tecla; 
Antonieta Massoni Guivernau, Neus 
Guerra Salas i Toni Guerra Salas, gra-
llers del grup Grallers de l’Alfàbrega, dansai-
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res i castellers des dels anys vuitanta; Josep 
Caparrós Galindo Garrutxero, Josep 
Maria Sabaté Bosch, Isaac Herrera 
Rillo, Jordi Mallol Vicens Cagueta, 
Josep Maria Roch Adserà i Lluís Mar-
sal Roig Beta, castellers dels Xiquets del 
Serrallo des de la seva fundació.

S’obsequiarà els assistents amb la postal 
número 24, dedicada enguany al Ball de 
Cossis.

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 San-
ta Tecla! a tota la ciutat.

Finalment, l’alcalde cala foc a la metxa que 
des del balcó encendrà els Onze Morters 

de Santa Tecla i la primera Tronada de la 
Pirotècnia Valenciana de Llanera de Ranes 
(la Costera), amb els Visca Santa Tecla! que 
inunden la plaça. 
Acte retransmès en diferit per 
Tarragona Ràdio. 

19.30 h
Parc de Saavedra. Companyia El Otro 
presenta l’espectacle Wanted. Espec-
tacle 99% clown. Variétés de tècniques que 
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s’entrellacen a partir del joc i la comicitat: 
l’inesperat, la dansa, la manipulació d’objec-
tes, la música i la interacció amb el públic.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

19.45 h
Pati del Rei Jaume I, pl. de la Font, 1. Inau-
guració de l’exposició “Viu-la”. Imatges 
festives de Xavier Aguado, jove, tarragoní en-
tusiasta, però per sobre de tot bon fotògraf. 

19.45 h
Rambla Nova, Font del Centenari. 31a Mos-
tra de Folklore Viu. Víbries fantàsti-
ques! Enguany la nostra Víbria fa vint anys. 
Peça de referència del nostre bestiari, ha 
convidat una extensa i selecta representació 
de víbries del país. Som-hi! Hi participen: 
Víbria de Reus, Víbria del Vendrell, Víbria de 
Castelló, Pàjara de Terrassa, Virgília de Torre-
dembarra, Víbria Jove d’Igualada i la Víbria 
de Tarragona.

Organitzen: Víbria de Tarragona i Ajuntament 
de Tarragona
Patrocinen: Ajuntament de Tarragona, Dipu-
tació de Tarragona, Port de Tarragona, Con-
fraria de Pescadors de Tarragona, Servirepro 
i Tarragona Ràdio.

20 h
Jardins de la Casa de la Festa. A brindar 
amb el Lleó de Tarragona! El nostre Lleó 
fa vint anys i ho vol celebrar compartint un 
record en forma de glop festiu. Hi esteu con-
vidats!
Organitza: Lleó de Tarragona
Col·laboren: Chartreuse i Gabri Olivier 

20 h
Poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 5è Tor-
neig Santa Tecla de bàsquet femení. 
Segona semifinal del torneig. 
Organitza: TGN Bàsquet Club
Col·labora: Patronat Municipal d’Esports

Ds14
LA PÀJARA DE TERRASSA

VIBRIA D’IGUALADA

20



20 h
Cafè Cerveseria La Tabacalera, c. Felip Pe-
drell, 12. Presentació de les copes seri-
grafiades amb els elements del Seguici 
Popular, enguany la Mulassa. Edició limita-
da fins a exhaurir-ne les existències.
Organitza: Cafè Cerveseria La Tabacalera

20 h
Espai Turisme, c. Major, 39. Inauguració 
de l’exposició del projecte fotogràfic 
Santa Tecla als ulls, fotografies de 
Salva López. La particular mirada del que va 
ser el nostre fotògraf convidat l’any passat 
ens endinsarà a les entranyes de la nostra 
festa.
Organitzen: Pep Escoda (www.pepescoda.
com), Ajuntament de Tarragona i Patronat 
de Turisme

20.15 h
Antic Ajuntament, c. Major, 39. Inaugu-
ració de l’“Exposició a l’entorn dels 
diferents vestits del Ball de Diables de 
Tarragona, 1984-2013”. Un recorregut a 
través del temps pels vestits del nostre Ball 
de Diables, i en especial pel procés de canvi 
d’aquest 2013. Del 14 al 29 de setembre.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
Col·laboren: Escola d’Art de la Diputació de 
Tarragona, Diputació de Tarragona i Ajunta-
ment de Tarragona

20.15 h
Des de la Rambla Nova, Font del Centenari. 
Arrencada de la cercavila de la 31a 
Mostra de Folklore Viu. Víbries fantàs-
tiques! Itinerari: Rambla Nova, c. Sant Agus-
tí, c. Portalet, c. Major i pl. de les Cols. 

20.30 h
Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Desfi-
lada de roba esportiva.

20.45 h
Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Inau-
guració de l’exposició “Ban da vint”. 
Mostra commemorativa dels vint anys de la 
Banda Unió Musical de Tarragona.
Organitza: Banda Unió Musical de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21 h
Església de les Carmelites Descalces, c. del 
Carme, 2. Concert de cant coral de San-
ta Tecla amb el Cor L’Àncora.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de 
Tarragona

21 h
Pg. de les Palmeres. Sopar a Barraques. 
Entrepans a la fresca a preus populars.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

21.15 h
Aproximadament, pl. de les Cols. 31a Mos-
tra de Folklore Viu. Víbries fantàsti-
ques! Lluïment individual dels grups 
participants. 

21.30 h
Museum Cafè, c. Sant Llorenç, 5. Inaugura-
ció de l’exposició “Però això què és?”, 
de Dolors Torrents. Fins al 14 d’octubre. 
Obert de dimarts a dissabte a partir de les 
21.30 h.
Organitza: Museum Cafè
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21.30 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Tandarica 
Circus Experience. Nova proposta de Cia. 
Passabarret amb artistes del Circ Nacional de 
Cuba. Espectacle resident a la carpa del circ, 
de 90 minuts amb mitja part. Un circ tradicional 
que es vol reconvertir en tot un circ contempo-
rani. Acrobàcia, malabars, clown i números ori-
ginals! Mai abans uns artistes havien tingut tan 
poc respecte per la seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 
2 hores abans de l’inici de cada espectacle.
Amb la col·laboració de: Pallassos 
Sense Fronteres

21.30 h
Restaurant La Platja, c. Arrabassada, 2. 6è 
Sopar de Santa Tecla a la fresca, amb 
l’actuació de Rock’n’Roll Vinilos.
Organitza: Restaurant La Platja

21.30 h
Parc de Saavedra. Companyia El Otro 
presenta l’espectacle Wanted. Espec-
tacle 99% clown. Variétés de tècniques que 
s’entrellacen a partir del joc i la comicitat: 
l’inesperat, la dansa, la manipulació d’objec-
tes, la música i la interacció amb el públic.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

21.45 h
Aproximadament, pla de la Seu. 31a Mostra 
de Folklore Viu. Víbries fantàstiques! 
Lluïment dels grups participants per 
posar punt final a la mostra.

22 h
Teatre Metropol. Nit de Dansa Jaume 
Guasch. L’Esbart Dansaire de Mollet 
presenta Impuls en dansa. Un país 

de festa. Un espectacle d’arrel tradicional, 
que té la mirada posada en el context escè-
nic actual. Format per quatre muntatges 
coreogràfics que defineixen el caràcter més 
festiu de les danses del nostre país. 
Direcció: Eduard Peixoto
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

22 h
Teatre Auditori Camp de Mart. Els Pets en 
concert. Per fi arriba la gira més esperada. 
Després de dos anys llargs d’absència volun-
tària, fent-nos dentetes des d’escenaris una 
mica allunyats com Londres o Perpinyà, Els Pets 
tornen a casa i ho fan de la millor manera possi-
ble, amb un nou disc i una nova gira. La banda 
de Constantí aterra finalment al seu territori 
natural, i ho fa amb l’eufòria que els dóna un nou 
treball cuinat a foc lent durant els últims mesos, 
un disc lluminós i artesanal que sorprendrà 
tothom amb un productor de luxe, Raül Fernán-
dez (Refree), i que es podrà escoltar per Santa 
Tecla a casa seva, Tarragona, el millor indret 
possible per encetar la nova gira i interpretar 
en primícia el contingut d’aquest nou disc, el 
catorzè de la seva carrera. No te’ls pots perdre!
Preu: de 18 a 28 €. Venda d’entrades a les 
taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 
46) i les 24 h a www.theproject.es i www.la-
tracaespectacles.com.
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23.30 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. 
Arrap (hip-hop). Rap de soca-rel i combat 
des de València. Un directe dinàmic i partici-
patiu que no us deixarà indiferents.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

23.45 h
 Sala de Festes 24, c. Major, 24. Nit amb mú-
siques dels 60 i 70.
Organitza: Sala de Festes 24

24 h
Pub Highland, Rambla Vella, 9. Música dis-
co amb DJ Jandro.
Organitza: Pub Highland

24 h
Casino Tarragona, Rambla Vella, 2. Balla 
salsa amb Sixto Duque.
Organitza: Casino Tarragona

24 h
Parc de Saavedra. OAU! (BCN). Xou de VJ + 
DJ amb remescles de YouTube i Internet, rei-
vindicant la cultura del remix i els referents 
casposos del món de la televisió i el cinema 
dels 80 i 90 més kitsch. 
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa Trash!! 
Mr. Majestic & Leo TCB (electro rock).
Organitza: El Cau

0.30 h
Pl. dels Sedassos. Músiques de canya. Ball 
de gralles. La primera aparició pública dels 
grallers més nostrats. L’esforç i els assajos 

es posen de manifest en aquest espai tan 
tradicionalment graller. Un punt de trobada 
ineludible per als amants de la bona música 
de ball, servida amb gralla i timbal. Hi partici-
pen: Grallers Els Veciana, Grallers Sonagralla, 
Grallers de l’Alfàbrega, Grallers Els Bordons, 
Grallers de l’Esperidió, Grallers Tocaferro, So 
Nat Grallers de Tarragona i Grallers La Virolla. 
Organitzen: grups de grallers locals

1 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. The 
Cabrians en concert. Aquests mataronins 
defineixen la seva música com a “porno ska 
mafiós”. Influenciats per grups com The 
Skatalites, el 2002 graven la seva primera 
maqueta, titulada Aires marítims. Fins a 
l’actualitat han editat quatre discos: Live at 
Showcase (2003), Black Momerota (2005) i 
For a few Pussies More (2007) i el darrer Sun 
& Shadow Heroes. 
Ska per no parar!
Organitza: Coordi-
nadora Barraques 
Tarragona

2.30 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. Op-
ció K-95 (Oi!). Aquesta banda catalana de 
street punk o Oi! formada a Barcelona el 1995 
fa bandera del seu arrelat compromís amb el 
país en els seus contundents directes.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarragona
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9 h
Camp de futbol del Club Esportiu Cultural 
Torreforta, c. Gaià, s/n. 1r Torneig Santa 
Tecla de Futbol Base.
Organitza: Club Esportiu Cultural Torreforta

10 h
Poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. II Tor-
neig de Pretemporada del TGN Bàs-
quet. Partits de 10 a 14 h.
Organitza: TGN Bàsquet Club
Col·labora: Patronat Municipal d’Esports

10 h
Rambla Nova, a l’altura del carrer Sant Agus-
tí. Tallers sobre els drets dels infants.
Organitza: Intervida

10 h
Col·legi La Salle Tarragona. 9a Trobada 
Unibàsquet Santa Tecla 2013.
Organitza: AB La Salle Tarragona
Col·labora: Col·legi La Salle Tarragona

10 h
Des de l’av. Torres Jordi, davant de la Piscina 
Municipal de la Part Baixa i el Serrallo. 34a 

Peonada Popular de Santa Tecla. Longi-
tud total del circuit: 6 km.
Inscripcions a les instal·lacions esportives 
municipals de Campclar, Part Baixa i el Se-
rrallo, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, 
del 26 d’agost al 13 de setembre.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports
Patrocinen: Automàtic Tarraco i Coca-Cola.
Col·laboren: Port de Tarragona, AV de Pro-
tecció Civil, Coca-Cola, Automàtic Tàrraco i 
Vespa Club

10 h
Pl. del Rei. Fes-te Armat per un dia! En 
el marc del projecte de nou equipament 
dels Armats de Tarragona, els tarragonins i 
tarragonines tenen l’oportunitat d’immorta-
litzar-se vestits d’Armats. T’ho perdràs?
Organitza: Reial i Venerable Congregació de 
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesu-
crist

10.30 h
Des del portal del Roser. Ruta guiada. Els 
primers cristians, de la necròpoli 
a Centcelles. Seguim les passes de les 
primeres comunitats cristianes de Tàrraco, 

LA DIADA CASTELLERA 
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visitant un dels cementiris paleocristians 
més importants d’Occident i l’enigmàtica 
vil·la de Centcelles. 
Preu de l’activitat: 10,50 € - jubilats 8 € - nens 
5 €
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

11 h
Platja del Miracle. Competició caiac de 
mar, Lliga Marenostrum.
Organitza: Club Piragüisme Costa Daurada

11 h
Pl. de les Cols i porxos del c. Merceria, i fins 
a les 14 h. 25 versions de l’espineta amb 
caragolins. Un any més, i ja en van quatre, 
l’Associació de Restaurants de la Part Alta 
ens convida a redescobrir, en forma de tapa, 
aquest plat tan tradicional.
Preus: tapa, 2 €; canya de cervesa, vermut 
o aigua, 1 €
Organitza: Associació de Restaurants de la 
Part Alta 
Patrocina: Estrella Damm

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

11.30 h
Pl. de la Font. Els castells del diumenge de 
Festes. Toc d’entrada a una de les places 
castelleres més emblemàtiques i històriques 
del país: colles Xiquets de Tarragona, Jove 
Xiquets de Tarragona, Vella dels Xiquets de 
Valls i Castellers de Vilafranca.

12 h
Rambla Nova, tram del Teatre Metropol. 
Classe dirigida de Zumba.
Organitza: Royal Tàrraco

12 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Tandari-
ca Circus Experience. Nova proposta de 
Cia. Passabarret amb artistes del Circ Nacio-
nal de Cuba. Espectacle resident a la carpa 
del circ, de 90 minuts amb mitja part. Un 
circ tradicional que es vol reconvertir en tot 
un circ contemporani. Acrobàcia, malabars, 
clown i números originals! Mai abans uns 
artistes havien tingut tan poc respecte per la 
seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.
Amb la col·laboració de: Pallassos 
Sense Fronteres

12 h
Pl. de la Font. Castells, torres i pilars: 
Colla Xiquets de Tarragona, Colla 
Jove Xiquets de Tarragona, Colla Ve-
lla 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 
realitzar fins a dues tandes més, mantenint 
sempre l’ordre sortejat. Els pilars tanquen 
l’exhibició i s’executen de major a menor se-
gons el nivell de cada espadat.
Per acabar, toc de vermut amb els grallers 
i timbalers, mentre a la rotonda del Palau 
Municipal els enxanetes, els caps de colla i 
els presidents són saludats per l’alcalde de la 
ciutat, Josep Fèlix Ballesteros.
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Acte retransmès en directe per Tarragona 
Ràdio i en diferit per TAC 12
Amb el patrocini de El Corte Inglés
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13 h
Platja Llarga. Regata de Santa Tecla per 
a les categories de patí a vela, patí júnior i 
catamarà.
Organitza: Club de Vela Platja Llarga

13.30 h
Pla de la Seu, i fins a les 16.30 h. Arrossos 
de diumenge. L’Associació de Restaurants 
de la Part Alta s’atreveix, per tercer any, a 
oferir una proposta gastronòmica diferent.
Preu per ració: 5 €
Organitza: Associació de Restaurants de la 
Part Alta
Patrocina: Estrella Damm

14 h
Pg. de les Palmeres. Vine a fer el vermut 
a Barraques. 
Organitza: Coordinadora Barraques Tarragona

15 h
Pg. de les Palmeres. Apunta’t al dinar de fi de 
Barraques!  Quan s’acabin els castells de la plaça 
de la Font, vine a gaudir de fideuada, pa i vi per 6 €. 
Venda de tiquets al Casal Sageta de Foc (c. 
Trinquet Vell, 15).
Organitza: Coordinadora Barraques Tarragona

17 h
Espai Turisme, c. Major, 39. Taller de pre-
paració i degustació de còctels amb 
Chartreuse. Compra de tiquets del 9 al 13 
de setembre a l’Oficina de Turisme de l’An-
tic Ajuntament (places limitades). Preu per 
tiquet: 3 €. Màxim 6 tiquets per persona. Ac-
tivitat exclusiva per a més grans de 18 anys.
Organitza: Patronat Municipal de Turisme de 
Tarragona.
Col·labora: Chartreuse

17 h
Pl. del Rei. Fes-te Armat per un dia! En 
el marc del projecte de nou equipament 
dels Armats de Tarragona, els tarragonins i 
tarragonines tenen l’oportunitat d’immorta-
litzar-se vestits d’Armats. T’ho perdràs?
Organitza: Reial i Venerable Congregació de 
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

17 h
Pl. del Rei. Presentació del Gegant de 
l’Associació Chargrossos de Tarrago-
na. Tu també pots portar aquest particular 
gegant a ritme de batucada.
Organitza: Associació Chargrossos de Ta-
rragona

17.30 h
Restaurant Al Natural, c. Arquitecte Rovira, 3. 
Berenart, vine a fer-te el Diable! Vine a 
pintar el teu propi diable de fusta i a berenar, 
una activitat lúdica i creativa. Activitat a par-
tir de 4 anys. Preu: 9 €.
Inscripcions i informació: armand.art@gmail.
com, 600 839 041

18 h
Poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 5è Tor-
neig Santa Tecla de bàsquet femení. 
Partit pel tercer i el quart lloc.
Organitza: TGN Bàsquet Club
Col·labora: Patronat Municipal d’Esports

18 h
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Tarda 
de màgia i il·lusionisme amb el grup Ta-
rracadabra. Preus a partir d’1 €.
Organitza: Ateneu de Tarragona
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18 h
Escales Reials, Moll de Costa. 66è Concurs 
Nacional de Colles Sardanistes, vàlid 
per al Campionat de Catalunya. 
Organitza: Casal Tarragoní
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i Port 
de Tarragona 

18.30 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Tandarica 
Circus Experience. Nova proposta de Cia. 
Passabarret amb artistes del Circ Nacional de 
Cuba. Espectacle resident a la carpa del circ, 
de 90 minuts amb mitja part. Un circ tradicional 
que es vol reconvertir en tot un circ contempo-
rani. Acrobàcia, malabars, clown i números ori-
ginals! Mai abans uns artistes havien tingut tan 
poc respecte per la seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.
Amb la col·laboració de: Pallas-
sos Sense Fronteres

18.30 h
Pg. Trafalgar, moll de Pescadors. SP3, el 
grup musical del Super3. El Pau i els SP3 
aterren a Tarragona amb un conte i un con-
cert en directe que serà una “superaventura” 
per a tothom. T’atreveixes a seguir-los?
Organitza: Port de Tarragona

19 h
Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Teatre 
Ganyotes presenta 3/4 de circ. Un circ 
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ambulant arriba a un nou poble. Ballarins, 
malabaristes, pallassos, forçuts, mims i mú-
sics estan a punt per a l’èxit. S’encenen les 
bombetes de colors, els actors escalfen i els 
tècnics enllesteixen l’escenari. S’obre el teló…
Preu: 3 €. Venda d’entrades: Tarracoticket i a 
les taquilles del Teatre Metropol. 
Organitzen: Teatre Ganyotes i Club Vaixell
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

19 h
Pl. dels Sedassos. Balls de Lindy Hop 
amb la Tàrraco-Sitges Connection 
Swing. Saps què és el Lindy Hope? Vine a 
descobrir-ho!
Organitza: Bebop, Sala de Jazz Tarragona

19 h
Pg. de les Palmeres. Activitats de tarda 
a Barraques. Exhibició de ball amb 
Crazy Dancers. A ballar se n’aprèn ballant, 
sentir-ho depèn de cadascun de nosaltres. 
Deixa’t emportar.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarrago-
na i Crazy Dancers

19 h
C. Reial, 54. Escola de Ball Nou Ritme. Acte 
inaugural de l’escola. Exhibició de ball 
de competició.
Organitza: Escola de Ball Nou Ritme

19 h
Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Concert 
GospelSo, un espectacle ple de vitalitat, 
un recorregut per la història dels ritmes 
afroamericans, des de la música ètnica fins a 
les peces de gospel contemporani. Entrada/
donatiu: 3 €.
Organitza: Cor Al·leluia

19.30 h
Palau de Congressos, Sala August. Una 
Tecla Simfònica 2013. Concert que cul-
mina una setmana intensiva de treball. Les 
Corals d’Escola, l’Orquestra i la Banda del 
Conservatori de la Diputació oferiran a la 
ciutat un concert en el marc de les Festes de 
Santa Tecla. Més de 250 joves es reuneixen 
per interpretar un repertori atractiu i variat. 
Hi intervindran l’Orquestra i la Banda de 
Grau Professional, les Corals de l’Escola del 
Conservatori, la Coral de l’Escola Municipal 
de Música de Tarragona, el Cor Infantil Els 
Rossinyols de Tarragona i la Coral Infantil de 
la Universitat Rovira i Virgili. 
Entrada amb invitació que cal recollir al Con-
servatori (c. Cavallers, 10).
Organitza: Escola i Conservatori de Música 
de la Diputació a Tarragona
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i El 
Palau

19.30 h
Parc de Saavedra. Pau de Nut (TGN/BCN, 
www.paudenut.com) és un one-man show 
musical, amb un repertori que acull més de 
quatre-cents anys d’història de la música; 
un espectacle que sorgeix de la necessitat 
de sobreviure.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

20 h
Poliesportiu del Col·legi Sagrat Cor. 5è Tor-
neig Santa Tecla de bàsquet femení. 
Final.
Organitza: TGN Bàsquet Club
Col·labora: Patronat Municipal d’esports
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20 h
Antic Ajuntament, c. Major, 39. Presenta-
ció dels nous vestits del Ball de Dia-
bles de Tarragona. Enguany els nostres 
diables fan trenta anys. Tal com van fer 
en el primer canvi de vestits l’any 1993, 
han apostat per un canvi d’imatge. Diables 
grans i petits estrenen, doncs, pantalons i 
casaques amb noves pintures i colors. La 
nova imatge és fruit de la col·laboració amb 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de 
Tarragona. El disseny és de la il·lustradora 
Tamara Huete, la pintura artesanal ha anat 
a càrrec de Mar Mateu i Gerard Martín, la 
confecció l’ha realitzat Olívia Cros, i els ba-
rrets de Llucifer, Àlex Manríquez.
Avui, a més, els veurem en el seu estat na-
tural, al pla de la Seu sota les carretilles i els 
sortidors.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
Amb el suport de: Escola d’Art i Disseny de 
la Diputació de Tarragona, Repsol i Char-
treuse

20 h
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Tar-
da de màgia i il·lusionisme amb el grup 
Tarracadabra. Preus a partir d’1 €.
Organitza: Ateneu de Tarragona

20 h
Casino Tarragona, Rambla Vella, 2. Classes 
de tango amb Pilar Fernández.
Organitza: Casino Tarragona

21 h
Pl. de la Pagesia. Concert extraordinari 
amb motiu del 20è aniversari de la 
Banda Unió Musical de Tarragona. La 
Unió Musical de Tarragona i la Banda Munici-

pal d’Alcanar ens oferiran un concert de luxe 
en aquest magnífic espai de la Part Alta.
Organitza: Banda Unió Musical de Tarra-
gona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21 h
Pg. de les Palmeres. Sopar a Barraques. 
Entrepans a la fresca a preus populars.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

21 h
Parc de Saavedra. Sopar i cinema a la 
fresca. Sopar sushi i pel·lícula japonesa, 
Afro Tanaka (de les Nits de Cinema Oriental 
de Vic 2013).
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarra-
gona

22 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. 
A-tok en concert. La barreja de la so-
noritat del rock, l’ska, el reggae i el folk i la 
combinació d’instruments elèctrics amb el 
fiscorn i la gralla donen com a resultat un 
directe d’alt voltatge.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

22.30 h
Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Conte-
clada. Cita ineludible per als amants dels 
contes. Avui, contes amb la Mon Mas i la 
Rat Cebrian.

22.45 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. Ba-
tucada dels Diables Foc i Gresca. Que 
el ritme no s’aturi!
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Organitzen: Coordinadora Barraques Tarra-
gona i Diables Foc i Gresca

23 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. 
Segona Mà en concert. Banda de mes-
tissatge amb forts continguts de rumba, 
ska i reggae. Després d’un intens estiu far-
cit d’actuacions en nombrosos festivals, es 
volen fer sentir a la nostra ciutat.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa elec-
trònica amb DJ D’Saint, Dubblo.
Organitza: El Cau

24 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. The 
Madick’s en concert. Aquesta joveníssi-
ma banda tarragonina ens mostrarà la seva 
particular versió de la fusió del rock i el funk.

Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona

1 h
Pg. de les Palmeres. Barraques 2013. 
Kaso Zerrado en concert. Per tancar 
aquesta sisena edició de Barraques, res 
millor que la contundència punk-rock 
d’aquests vallencs sense complexos.
Organitza: Coordinadora Barraques Tarra-
gona
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9 h
CEIP La Floresta. Santa Tecla a les esco-
les. El Lleó a les escoles.

9 h
Col·legi Sant Rafael. Santa Tecla a les es-
coles. Xiquets de Tarragona. Els castells a 
les escoles.

9 h
CEIP Marcel·lí Domingo. Santa Tecla a les 
escoles. Castellers de Sant Pere i Sant Pau. 
Els castells a les escoles.

9 h
Escola Mare de Déu dels Àngels. Santa Te-
cla a les escoles. El Ball dels Set Pecats 
Capitals a les escoles.

9 h
Col·legi La Salle Tarragona. Santa Tecla a 
les escoles. La Mulassa a les escoles.

9 h
Col·legi Joan Roig. Santa Tecla a les escoles. 
Xiquets del Serrallo. Els castells a les escoles.

9 h
CEIP Miracle. Santa Tecla a les escoles. El 
Ball de Pastorets a les escoles.

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

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

10 h
Rambla Nova, tram més proper al Balcó del 
Mediterrani. Tallers festius didàctics 
Santa Tecla 2013. Diversió i participació 
per conèixer millor les nostres Festes a tra-
vés de tres tallers: La història de Santa Tecla, 
Fem un castell? i Entre gegants i bèsties.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17, 18.15 
i 19.30 h. Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 
anys. Cada taller pot incloure fins a un màxim 
de 25 alumnes.
Informació i inscripcions: e3900018@xtec.cat
Organitza: CdA de Tarragona
Patrocina: Repsol

SANTA TECLA A LES ESCOLES
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11 h
Escola Mediterrani. Santa Tecla a les es-
coles. La Víbria a les escoles.

11 h
Llar d’Infants Sant Salvador. Santa Tecla 
a les escoles. El Nano Capità a les escoles.

11.30 h
Llar d’Infants Sant Pere i Sant Pau. Santa 
Tecla a les escoles. El Nano Capità a les 
escoles.

15 h
Llar d’Infants Tic-Tac. Santa Tecla a les es-
coles. Els Nanos Nous a les escoles.

17 h
Pla de la Seu. Visita guiada a la catedral. 
Fructuós i Tecla. Descobrim els 
sants patrons de Tarragona. Des-
cobriràs la vida i miracles de santa Tecla re-
presentats al retaule, a més de fer una visita 
exclusiva a l’interior de la seva capella, i a la 
capella i cripta de sant Fructuós, primer pa-
tró de Tarragona.
Informació i reserves: reservas@argostarra-
gona.com, 977 226 935. Preu: 8 €.
Organitza: Argos Serveis Culturals

17.30 h
Parc de Saavedra. Berenar musical.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

17.30 h
Restaurant Al Natural, c. Arquitecte Rovira, 3. 
Berenart, vine a fer-te el Diable! Vine a 
pintar el teu propi diable de fusta i a berenar, 
una activitat lúdica i creativa. Activitat a par-
tir de 4 anys. Preu: 9 €.

Inscripcions i informació: armand.art@gmail.
com, 600 839 041

18 h
Cafè Metropol, Rambla Nova, 46. Tertúlia 
postdiada castellera del primer diu-
menge de Festes amb l’equip del Cde-
castells. 
Organitza: Cdecastells

18.30 h
Jardins de la Casa de la Festa. Festa del pri-
mer volum de la col·lecció dels Contes 
del Seguici de Tarragona, El Negrito 
de la Pau. Relat teatral del conte per als 
més petits a càrrec de Muntsa Plana. Vine i 
forma part de la història del Negrito de Ta-
rragona!
Text: Jordi Bertran; il·lustracions: Dídac Fran-
cisco. Editat per l’Associació d’Amics de la 
Colla Jove i Insitu Comunicació.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla 
Jove

18.30 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Tandari-
ca Circus Experience. Nova proposta de 
Cia. Passabarret amb artistes del Circ Nacio-
nal de Cuba. Espectacle resident a la carpa 
del circ, de 90 minuts amb mitja part. Un 
circ tradicional que es vol reconvertir en tot 
un circ contemporani. Acrobàcia, malabars, 
clown i números originals! Mai abans uns 
artistes havien tingut tan poc respecte per la 
seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.
Amb la col·laboració de: Pallassos 
Sense Fronteres
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19 h
Des del portal del Roser. Visita guiada + 
degustació. Tastem la història. Visi-
tem la Tarragona del segle XIV i assaborim la 
cuina medieval catalana. Ens endinsem en la 
part menys coneguda de la història de la nos-
tra ciutat: l’Edat Mitjana. Una acurada visita 
guiada pels carrers i racons de la Part Alta, 
parlant de la gent i els costums de la petita 
ciutat medieval. 
Al final, tastarem quatre platets sorpresa ins-
pirats en les receptes medievals dels presti-
giosos Llibre de Sent Soví i Llibre del coc de 
la Canonja de Tarragona. Preu de l’activitat: 
19 € (places limitades).
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

19.30 h
Parc de Saavedra. Tarda de circ. Cabaret 
de petites actuacions de circ d’exalumnes de 
l’Escola de Circ de Nou Barris (BCN).
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

19.30 h
Jardins del Teatre Metropol, Rambla Nova, 
46. Acte de presentació del Ball de 
Cossis Petit. Enguany els nostres Cossis 
fan deu anys, i aprofitant l’aniversari han fet 
aquest important pas endavant. Els balls de 
festa major creixen per la base. Enhorabona! 
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la 
implicació i el suport de l’Esbart Dansaire de 
Tarragona i també de l’empresa Repsol, que 
ha incorporat el desenvolupament d’aquesta 
proposta en el seu projecte de promoció de la 
cultura popular T-6000.
Organitzen: Ball de Cossis i Esbart Dansaire 
de Tarragona

19.30 h
Biblioteca Pública de Tarragona, c. Fortuny, 
30. Cicle Literatura i castells. “Li-
teratura i castells: una visió general”, 
a càrrec de Josep Bargalló Valls, crític literari 
i comissionat de la Biennal de Castells. Des 
de mitjans del segle XIX fins avui, el fet cas-
teller ha esdevingut matèria literària. Poetes, 
narradors, dramaturgs i assagistes han pres 
els castells i els castellers com a motiu de 
les seves obres. Des de Narcís Oller i Àngel 
Guimerà fins a Salvador Espriu, podem veure 
com evoluciona el fet casteller i com evo-
luciona, també, la mirada que en tenen els 
nostres escriptors.
Organitzen: CNL de Tarragona, Serveis Te-
rritorials de Cultura a Tarragona, Biblioteca 
Pública de Tarragona i Òmnium Cultural 
Tarragonès
Col·labora: 

20.30 h
Magatzem de les Remendadores, Serrallo. 
Assaig especial de castells.
Organitza: Xiquets del Serrallo

20.30 h
Parc de Saavedra. Caricatures amb Tzi-
qui Artworks. 
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

21 h
Des del c. Cós del Bou. Actuació comme-
morativa del Ball de Diables, 30 anys de 
foc. El 1984 Tarragona recuperava la presèn-
cia del foc festiu a les seves celebracions. En 
aquest indret tan especial veurem tots els 
vestits del Ball de Diables sota les carretilles 
i els sortidors. 
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Itinerari: pl. de l’Esperidió, baixada Pescateria, la 
Nau, Major, baixada Misericòrdia i Cós del Bou

22 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Sessió 
Friki amb Loco Brusca, que ens pre-
senta el seu espectacle Mr. X. Un dels 
pallassos més irreverents del panorama, 
amb un espectacle que no deixarà a ningú 
indiferent. El treball físic, al servei d’una pro-
posta d’humor i genialitat. De Loco Brusca 
se’n pot esperar qualsevol cosa, però sempre 
acaba convertint-se en un dels favorits del 
públic. 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.

22 h
Plaça de la Font. Nit de dansa amb l’Es-
bart Santa Tecla, oNaDeS, danses de 
la Mediterrània. Un espectacle amb cinc 
aportacions coreogràfiques enllaçades per 
les ones, totes elles amb un nexe comú: la 
nostra mar. L’aigua, la llum, la sorra i el sol 
il·luminen i donen sentit a les coreografies de 
Jaume Guasch Pujolà, destacant la gran in-
fluència que tenen els sentiments en aquest 
espectacle. La varietat de formes musicals 
escollides per a l’espectacle és tan diversa 
com els moviments de les ones quan arri-
ben a la platja. Joaquim Serra, La Inestable, 
Sergi Guasch, S’Albaida i Caponnam, amb la 
seva inspiració, ens acompanyen en aquest 
passeig.
Direcció artística: Jaume Guasch Llorach i 
Marta Mariña Redin
Organitza: Esbart Santa Tecla de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
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22 h
Pl. de les Cols. Nit de cinema amb la pro-
jecció de la pel·lícula La teta i la llu-
na, de Bigas Luna. Aquest artista multi-
disciplinari va ser un gran defensor del Camp 
de Tarragona, enaltint tossudament els seus 
elements de cultura popular i tradicional 
més característics, com ara els castells. 
Instal·lat a la Riera de Gaià des del 1986, va 
desenvolupar el que va anomenar La Trilogía 
Ibérica, de la qual La Teta i la lluna (1994) és 
la part dedicada a Catalunya. Rodada a la 
ciutat de Tarragona i també a Valls i Torre-
dembarra, hi presenta la sublimació total 
de la passió que el director sentia pel llegat 
del Camp: la petjada romana, la gastronomia, 
els costums, la seva gent i la seva forma de 
viure. Avui, modestament però convençuts 
de la transcendència de la seva obra, con-
templarem aquesta pel·lícula, Lleó d’Argent 
a la Mostra de Venècia ara fa vint anys, en 
aquest marc que és la plaça de les Cols, amb 
fortes referències al passat i al present de la 
cultura del Camp.
Col·laboren: Festival REC i Biennal de Castells

22.30 h
Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Contecla-
da. Avui, contes amb el Carles Alcoy i l’Imma 
Pujol.

23 h
Bar del Teatre Auditori Camp de Mart. Parri-
llada Electrònica. 
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic

23 h
Parc de Saavedra. Rumba & ska. 
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

23.30 h
C. Cós del Bou. Revetlla/festa comme-
morativa del 30è aniversari de la re-
cuperació del Ball de Diables a càrrec 
de Cat Rock, una de les bandes de versions 
més potents del país.
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
Col·laboren: Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
Associació d’Amics de la Colla Jove, Repsol i 
Chartreuse

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Erasmus 
Party.
Organitza: El Cau
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9 h
Col·legi Sagrat Cor. Santa Tecla a les esco-
les. La Víbria a les escoles.

9 h
Col·legi Mare Nostrum. Santa Tecla a les 
escoles. El Lleó a les escoles.

9 h
Col·legi Santa Teresa. Santa Tecla a les 
escoles. L’Aligueta a les escoles.

9 h
Escola Torreforta. Santa Tecla a les es-
coles. Xiquets del Serrallo, els castells a les 
escoles.

9 h
Escola Bonavista. Santa Tecla a les esco-
les. Xiquets de Tarragona, els castells a les 
escoles.

9 h
Pl. del Rei. Festa gastronòmica Santa 
Teca 2013. Vine a comprar els productes 
que s’elaboren a la vora, tasta els vins i les 
cerveses que es fan a tocar de casa teva, 
menja el que t’ofereixen els cuiners de la 

zona amb filosofia Slow Food km 0 i compro-
va com elaboren aquests productes. Parla 
amb tots ells, pregunta el que creguis, aprèn, 
descobreix l’alimentació ecològica, els bene-
ficis per la salut i el per què d’una filosofia de 
vida. Gaudeix de dos dies d’alimentació sana 
i festa, amb mercat de proximitat, actua-
cions en directe, teatre, circ, performances, 
xerrades, classes magistrals de cuina i fins i 
tot un concurs de fotografia per a dispositius 
mòbils (bases a www.slowfoodtarraco.cat). 
Obert fins a les 24 h.Organitza: Slow Food 
Tàrraco
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9.15 h
Llar d’Infants Cèsar August. Santa Tecla a 
les escoles. El Nano Capità a les escoles.

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

10 h
Rambla Nova, tram més proper al Balcó del 
Mediterrani. Tallers festius didàctics 
Santa Tecla 2013. Diversió i participació 
per conèixer millor les nostres Festes a tra-
vés de tres tallers: La història de Santa Tecla, 
Fem un castell? i Entre gegants i bèsties.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17, 18.15 
i 19.30 h. Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 
anys. Cada taller pot incloure fins a un màxim 
de 25 alumnes.
Informació i inscripcions: e3900018@xtec.cat
Organitza: CdA de Tarragona
Patrocina: Repsol

10.30 h
Des del portal del Roser. Ruta guiada. Els 
primers cristians, de la necròpoli 
a Centcelles. Seguim les passes de les 
primeres comunitats cristianes de Tàrraco, 
visitant un dels cementiris paleocristians 
més importants d’Occident i l’enigmàtica 
vil·la de Centcelles. 
Preu de l’activitat: 10,50 € - jubilats 8 € - nens 
5 €
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

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

11.30 h
Llar d’Infants Arrabassada. Santa Tecla a 
les escoles. El Nano Capità a les escoles.

11.30 h
CAP Muralles, c. Escultor Verderol, s/n. Xe-
rrada: “Menjar saludable, amb pocs 
diners és possible”. 
Informació i inscripcions: 977 249 404 (pla-
ces limitades)
Organitza: Muralles Salut SLP

15 h
E. E. Estela. Santa Tecla a les escoles. Els 
Nanos Nous a les escoles.

17 h
Pla de la Seu. Visita guiada a la catedral. 
Fructuós i Tecla. Descobrim els 
sants patrons de Tarragona. Des-
cobriràs la vida i miracles de santa Tecla re-
presentats al retaule, a més de fer una visita 
exclusiva a l’interior de la seva capella, i a la 
capella i cripta de Sant Fructuós, primer pa-
tró de Tarragona.
Informació i reserves: reservas@argostarra-
gona.com, 977 226 935. Preu: 8 €.
Organitza: Argos Serveis Culturals
 

17.30 h
Parc de Saavedra. Fes-Tecletes! Inici d’una 
tarda/vespre familiar. Per Santa Tecla, Tecle-
tes! Berenar musical i tallers.
Organitzen: Tecletes/Minipop, Bar El Portal i 
Bar Kino Tarragona

17.30 h
Restaurant Al Natural, c. Arquitecte Rovira, 3. 
Berenart, vine a fer-te el Diable! Vine a 
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pintar el teu propi diable de fusta i a berenar, 
una activitat lúdica i creativa. Activitat a par-
tir de 4 anys. Preu: 9 €.
Inscripcions i informació: armand.art@gmail.
com, 600 839 041

17.30 h
Des del portal del Roser. Ruta guiada. Els 
primers cristians, de la necròpoli 
a Centcelles. Seguim les passes de les 
primeres comunitats cristianes de Tàrraco, 
visitant un dels cementiris paleocristians 
més importants d’Occident i l’enigmàtica 
vil·la de Centcelles. 
Preu de l’activitat: 10,50 € - jubilats 8 € - nens 
5 €
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

18 h
Necròpoli, av. Ramón y Cajal, 84. Desco-
brim la Necròpoli. Un recinte essencial 
per descobrir la realitat cultural, econòmica, 
social i religiosa de la ciutat. 
Preu de l’activitat: 5 € - jubilats 4 € (places 
limitades)
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

18 h
Residència Sant Salvador, av. dels Pins, s/n. 
Representació de l’obra teatral El love 
del llop, del grup Rodavlas, format per 
residents i professionals de la Residència 
de Grans Discapacitats Físics Sant Salvador 
STS Assistencial. És una proposta de Festa 
per a Tothom.

18 h
Plaça del Ball de Diables (c. Llúria). Festa in-
fantil 15 anys del Ball de Diables Petit. 
Tallers i activitats per als més petits.
Organitza: Ball de Diables

18 h
Rambla Nova, tram del Balcó, davant de la 
Geladeria Farggi. El gelat de les Festes. El 
sorbet de mandarina, el caramel i la xocola-
ta negra es barregen amb la nostra beguda 
identitària i festiva: el Chartreuse, verd i groc. 
Degustació popular del gelat. Els tiquets es 
repartiran amb el diari Més. Un tiquet per 
persona. Distribució fins a exhaurir-ne les 
existències.
Organitza: Farggi
Col·laboren: Chartreuse Diffusion, Més Tarra-
gona i Onda Cero

18.30 h
Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança. Presen-
tació dels Gegants Moros Petits. Des-
prés de l’aventura de realitzar l’any 2005 els 
nostres Negritos Petits, l’AMPA del Col·legi 
Lestonnac- L’Ensenyança ha tingut la feliç 
idea d’incorporar al nostre Seguici Petit els 
Gegants Moros Petits. El projecte ha estat 
coordinat i realitzat per l’escultora tarragonina 
Àngels Cantos, la proposta de joieria l’ha creat 
i desenvolupat Antonio Gómez, el vestuari ha 
anat a càrrec de Marelia Hernández i José 
Ramón Álvarez, la fusteria ha estat realitzada 
per Nando Taló, de la perruqueria se n’ha fet 
càrrec Yolanda Izquierdo i han col·laborat en la 
construcció Carlos Benito i Roger Nolla.
Organitza: AMPA Lestonnac-L’Ensenyança
Patrocinen: Repsol, Diputació de Tarragona, Obra 
Social La Caixa, Unilai, Minimum i Gràfiques Porsa
Col·labora: Ajuntament de Tarragona 
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18.30 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Tandari-
ca Circus Experience. Nova proposta de 
Cia. Passabarret amb artistes del Circ Nacio-
nal de Cuba. Espectacle resident a la carpa 
del circ, de 90 minuts amb mitja part. Un 
circ tradicional que es vol reconvertir en tot 
un circ contemporani. Acrobàcia, malabars, 
clown i números originals! Mai abans uns 
artistes havien tingut tan poc respecte per la 
seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.
Amb la col·laboració de: Pallas-
sos Sense Fronteres

18.30 h
Parc de Saavedra. Fes-Tecletes! Guillem 
Roma i la Camping Band Orquestra 
en concert. Un referent a les Festes de la 
ciutat, el concert familiar de Tecletes que 
ens apropa aquesta vegada a l’univers de 
Guillem Roma, la nova revelació de l’escena 
musical catalana, que presentarà el seu disc 
Oxitocina Cançons que van de Mèxic als Bal-
cans, desprenent energia crítica i optimista, i 
que ens prometen una tarda de jocs, tallers 
i música en directe 100% marca de la casa.

Organitzen: Tecletes/Minipop, Bar El Portal i 
Bar Kino Tarragona

19 h
Pl. de les Cols. Fes-te gran i dóna el teu 
xumet a la Víbria. Segur que els vostres 
pares us han dit més d’un cop que sou mas-
sa grans per xarrupar el xumet, però és tan 
agradable, tan desitjat, que no es pot llençar 
com aquell qui res, ni encara menys donar-lo 
a qualsevol! On o a qui podem deixar-lo? Cap 
problema: doneu-lo a la Víbria, que guardarà 
els xumets de tots els petits que no saben 
què fer-ne. A més, ballarà per a tots vosaltres 
la “Cançó del xumet”, composta expressa-
ment per a aquesta ocasió.
Organitza: Víbria de Tarragona
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19 h
Des del portal del Roser. Visita guiada + 
degustació. Tastem la història. Visi-
tem la Tarragona del segle XIV i assaborim la 
cuina medieval catalana. Ens endinsem en la 
part menys coneguda de la història de la nos-
tra ciutat: l’Edat Mitjana. Una acurada visita 
guiada pels carrers i racons de la Part Alta, 
parlant de la gent i els costums de la petita 
ciutat medieval. 
Al final, tastarem quatre platets sorpresa ins-
pirats en les receptes medievals dels presti-
giosos Llibre de Sent Soví i Llibre del coc de 
la Canonja de Tarragona. Preu de l’activitat: 
19 € (places limitades)
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

19.30 h
Local social de la Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert 
de canalla.

20.30 h
Local social dels Xiquets de Tarragona, c. 
Santa Anna, 1. Assaig especial previ a la 
diada de Santa Tecla. 

20.30 h
Local social de la Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert 
de castells.

20.30 h
Dels Xiquets del Serrallo, c. Nou de Santa 
Tecla, 9. Assaig a la fresca. 

21 h
Parc de Saavedra. Sopar i cinema a la 
fresca.  Beetlejuice.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

21.30 h
Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Gian-
carlo Sanna en concert. Aquest cantau-
tor alguerès ens oferirà un recorregut per 
la cançó en català a la seva ciutat. “Qui no 
aprecia la sua llengua no vol bé al sou país, 
cançons de la tradició algueresa”, així defi-
neix Sanna el tarannà de la seva activitat 
com a cantautor. Aquest concert clourà el 
40è aniversari de l’agermanament entre 
Tarragona i l’Alguer.
Amb el suport de: Agrupació de Voluntariat 
Cantors Músics de l’Alguer i Associació dels 
Amics del l’Alguer de Tarragona
Accés al concert amb invitació. Invitacions 
disponibles a les taquilles del Teatre Metro-
pol a partir del 5 de setembre. Màxim qua-
tre invitacions per persona.

22 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Ses-
sió Friki amb Roi Borrallas, que ens 
presenta el seu espectacle Traga 
Tiérrame. Guanyador del premi Off de 
les Festes Majors del Pilar 2010, el gallec 
Roi Borrallas és un artista de circ i pallas-
so que utilitza elements circenses i màgia 
per connectar amb el públic més adult. 
Sens dubte, una proposta de llibre com a 
espectacle canallesc i divertit per a una 
Sessió Friki.
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Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.

22.30 h
Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Contecla-
da. Darrer dia de contes a l’Antiga Audiència 
amb l’Agus Farré i la Karme González.

22.30 h
Pl. de la Font. Bongo Botrako & Zulu 9.30 
en concert. Els tarragonins Bongo Botrako 
presenten els seu segon treball, Revoltosa, 
una proposta propera, orgànica i alegre a 
cavall del reggae i els ritmes més càlids. Des-
prés del seu gran èxit, “Todos los días sale el 
sol”, els seus seguidors no paren de créixer. 
Concerts a tot l’Estat i també a França, Itàlia, 
Àustria, Bèlgica i Holanda avalen el seu tre-
ball. Aquesta nit els acompanyaran els Zulu 
9.30, una banda amb més de dotze anys de 
trajectòria i que ja va pel seu cinquè treball. 
Molta feina feta que els ha permès convertir 
les seves bones idees en excel·lents cançons. 
Sens dubte, una combinació musical d’aque-
lles que faran que la nostra plaça més em-
blemàtica sigui la de les grans ocasions.

23 h
Bar MalaBar, c. Enrajolat. Nit de circ amb 
Quique, Joker i C.I.A i Lespires.
Organitza: Bar MalaBar

23 h
Bar del Teatre Auditori Camp de Mart. Parri-
llada Electrònica. 
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic

23 h
Parc de Saavedra. Nit Selectors. PD Caga-
ner (Lleida) i Selector Badabadoc (mem-
bre del grup Belda i el conjunt Badabadoc).
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

23 h
Pub Highland, Rambla Vella, 9. Exhibició de 
salsa i bachata a càrrec d’Adrián Alcai-
de i AYD Salsa Company. 
Organitza: Pub Highland

23.30 h
Parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. 
Concert amb Sifora Kemfai el Foll + DJ 
Pau de Banyoles.
Organitza: Les Granotes

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. DJ Muchlou-
der (reggae sound).
Organitza: El Cau
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9 h
Escola Pau Delclòs. Santa Tecla a les es-
coles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, els 
castells a les escoles.

9 h
Escola Solc. Santa Tecla a les escoles. La 
Víbria a les escoles.

9 h
Escola Campclar. Santa Tecla a les esco-
les. El Lleó a les escoles.

9 h
Escola Arrabassada. Santa Tecla a les es-
coles. L’Aligueta a les escoles.

9 h
Escola Sant Salvador. Santa Tecla a les esco-
les. Els Ball dels Set Pecats Capitals a les escoles.

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

9 h
Escola Sant Pere i Sant Pau. Santa Tecla a 
les escoles. La Cucafera a les escoles.

9 h
Pl. del Rei. Festa gastronòmica Santa 
Teca 2013. Vine a comprar els productes que 
s’elaboren a la vora, tasta els vins i les cerveses 
que es fan a tocar de casa teva, menja el que 
t’ofereixen els cuiners de la zona amb filosofia 
Slow Food km 0 i comprova com elaboren 
aquests productes. Parla amb tots ells, pre-
gunta el que creguis, aprèn, descobreix l’ali-
mentació ecològica, els beneficis per a la salut 
i el perquè d’una filosofia de vida. Gaudeix 
de dos dies d’alimentació sana i festa, amb 
mercat de proximitat, actuacions en directe, 
teatre, circ, performances, xerrades, classes 
magistrals de cuina i fins i tot un concurs de fo-
tografia per a dispositius mòbils (bases a www.
slowfoodtarraco.cat). Obert fins a les 24 h.
Organitza: Slow Food Tàrraco

10 h
Rambla Nova, tram més proper al Balcó del 
Mediterrani. Tallers festius didàctics 
Santa Tecla 2013. Diversió i participació 
per conèixer millor les nostres Festes a tra-
vés de tres tallers: La història de Santa Tecla, 
Fem un castell? i Entre gegants i bèsties.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17, 18.15 
i 19.30 h. Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 
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anys. Cada taller pot incloure fins a un màxim 
de 25 alumnes.
Informació i inscripcions: e3900018@xtec.cat
Organitza: CdA de Tarragona
Patrocina: Repsol

12 h
Portal del Roser. L’Entradeta de Músics. 
Emulant els seus companys grans, els 
nostres petits músics entraran a la ciutat 
seguint el costum. Itinerari: portal del Ro-
ser, pl. del Pallol, c. Cavallers, c. Major i pl. 
de les Cols. 

15 h
Escola Riuclar. Santa Tecla a les escoles. 
Els Nanos Nous a les escoles.

17 h
Pla de la Seu. Visita guiada a la catedral. 
Fructuós i Tecla. Descobrim els 
sants patrons de Tarragona. Des-
cobriràs la vida i miracles de santa Tecla re-
presentats al retaule, a més de fer una visita 
exclusiva a l’interior de la seva capella, i a la 
capella i cripta de sant Fructuós, primer pa-
tró de Tarragona.
Informació i reserves: reservas@argostarra-
gona.com, 977 226 935. Preu: 8 €.
Organitza: Argos Serveis Culturals

17.30 h
Restaurant Al Natural, c. Arquitecte 
Rovira, 3. Berenart, vine a fer-te el 
Diable! Vine a pintar el teu propi diable 
de fusta i a berenar, una activitat lúdica 
i creativa. Activitat a partir de 4 anys. 
Preu: 9 €.
Inscripcions i informació: armand.art@gmail.
com, 600 839 041

18 h
Centre Cívic de Torreforta. Tarda de teatre.
Organitza: Consell Municipal de la Gent Gran 
- IMSST

18 h
Necròpoli, av. Ramón y Cajal, 84. Desco-
brim la Necròpoli. Un recinte essencial 
per descobrir la realitat cultural, econòmica, 
social i religiosa de la ciutat. 
Preu de l’activitat: 5 € - jubilats 4 € (places 
limitades)
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657 
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

18 h
Parc de Saavedra. Mercat artesà i de se-
gona mà amb DJs.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

18 h
Des del pla de la Seu. La Baixadeta de 
l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els 
Gegants Moros Petits i la Cucafereta. 
Per quart any, els joves portadors de les 
nostres bèsties més menudes demostraran 
que s’adapten a qualsevol circumstància 
festiva. La Baixadeta es consolida com un 
acte més de la seqüència ritual tarragonina. 
Avui els més petits podran portar l’Aligueta, 
la Mulasseta, el Lleonet i per primera vega-
da també la Cucafereta i els Gegants Moros 
Petits sense ser-ne els portadors oficials. 
Demanem la col·laboració dels pares i 
mares perquè els protagonistes reals 
d’aquest dia siguin els nens i les nenes: 
ben bé que ells, la nit del 21, ens deixen 
sols! 
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Recorregut: pla de la Seu, escales de la cate-
dral, pl. de les Cols, c. Major, baixada Miseri-
còrdia i pl. de la Font. 
Col·laboren: Àliga, Mulassa, Lleó, 
Cucafera i portadors dels Gegants 
Moros Petits.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

18.30 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Tandari-
ca Circus Experience. Nova proposta de 
Cia. Passabarret amb artistes del Circ Nacio-
nal de Cuba. Espectacle resident a la carpa 
del circ, de 90 minuts amb mitja part. Un 
circ tradicional que es vol reconvertir en tot 
un circ contemporani. Acrobàcia, malabars, 
clown i números originals! Mai abans uns 
artistes havien tingut tan poc respecte per la 
seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.
Amb la col·laboració de: Pallassos 
Sense Fronteres

19 h
Des del portal del Roser. Visita guiada + de-
gustació. Tastem la història. Visitem la 
Tarragona del segle XIV i assaborim la cuina me-
dieval catalana. Ens endinsem en la part menys 
coneguda de la història de la nostra ciutat: l’Edat 
Mitjana. Una acurada visita guiada pels carrers 
i racons de la Part Alta, parlant de la gent i els 
costums de la petita ciutat medieval. 
Al final, tastarem quatre platets sorpresa ins-
pirats en les receptes medievals dels presti-
giosos Llibre de Sent Soví i Llibre del coc de 
la Canonja de Tarragona. Preu de l’activitat: 
19 € (places limitades)
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

19.30 h
Departament de Cultura, c. Major, 14. Cicle 
Literatura i castells. “Els castells a 
La família dels Garrigas de Josep 
Pin i Soler: una foto de la Santa Tecla 
de fa 150 anys”, a càrrec de Jordi Bertran 
Luengo, filòleg i gestor cultural. Josep Pin i 
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Soler és un dels grans noms de la literatura 
catalana. Com a tarragoní, va bastir la na-
rració més completa de les Festes de Santa 
Tecla del segle XIX, en un moment en què 
la celebració ja s’ha recuperat del crac de 
la Guerra del Francès, el Seguici torna a ser 
pletòric i els castells han entrat en les grans 
construccions de nou pisos.
Organitzen: CNL de Tarragona, Serveis Territo-
rials de Cultura a Tarragona, Biblioteca Pública 
de Tarragona i Òmnium Cultural Tarragonès
Col·labora: Biennal de Castells

19.45 h
Pl. de les Cols. Xiquets de Tarragona. Assaig 
especial del pilar caminant. A continua-
ció i al local social, assaig de preparació 
de la diada de Santa Tecla. Acompanya 
el pilar des de les escales més castelleres. 

20 h
Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Presen-
tació de la col·lecció Il·lustrum Colla 
Jove. Amb motiu del 20è aniversari del 
primer castell de nou assolit per una colla ta-
rragonina, la Colla Jove Xiquets de Tarragona 

vol fer present aquesta col·lecció virtual, 
Il·lustrum, per donar a conèixer aquest fet 
tan rellevant en la història castellera.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

20.30 h
Pl. de les Cols. Xiquets del Serrallo. Assaig 
especial de pilar caminant.

21 h
Parc de Saavedra. Sopar i cinema a la 
fresca. El gran Lebowsky.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

21.30 h
Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Lecirke 
en concert. Aquest grup de pop-folk inde-
pendent posa fi, amb un concert ben espe-
cial, a la que ha estat la gira de presentació 
del seu primer disc. La banda tarragonina 
oferirà una actuació plena de sorpreses i 
col·laboracions que servirà per posar el punt 
final a la gira que els ha dut a actuar al Mercat 
de Música Viva de Vic, l’Altaveu Frontera, Fira 
de Música al Carrer de Vila-seca, Festimad 
2M, Palmfest, Minipop, Twinpalm, Festival 
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Inspira, Estunart o el cicle Artistas en Ruta 
2012 Serà la darrera ocasió en una bona tem-
porada per gaudir del directe intens i vitalista 
d´aquesta formació. 
Accés al concert amb invitació. Invitacions 
disponibles a les taquilles del Teatre Metro-
pol a partir del 5 de setembre. Màxim quatre 
invitacions per persona.

21.30 h
Terrassa Hit Mediterranean Club (Hotel Im-
perial Tàrraco), pg. de les Palmeres. Sopar 
especial + chill out.
Organitza: Cal Blay - Hit Mediterranean Club

22 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Sessió Friki 
amb The Junguis, que ens presenten el 
seu espectacle Inconscient Collectiv 
Impro Theatre. Aquest col·lectiu, creat 
a Barcelona i integrat per artistes de diferents 
procedències, treballa la improvisació i la partici-
pació del públic amb un espectacle molt rítmic i 
que se sap com comença… però mai com acaba! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa carpa 2 
hores abans de l’inici de cada espectacle.
Amb la col·laboració de: Pallas-
sos Sense Fronteres

23 h
Bar MalaBar, c. Enrajolat. Nit funky amb 
Buzz Buzz Funky.
Organitza: Bar MalaBar

23 h
Bar del Teatre Auditori Camp de Mart. Parri-
llada Electrònica. 
Organitzen: Museum Cafè i Prosonic

23 h
Parc de Saavedra. DJ Lupe (ska/tumba). 
Amant de la música negra, l’ska clàssic i els 
hits dels 60, els 80, el rock & roll, la rumba i 
fins i tot el mambo o el swing.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

24 h
Pub Highland, Rambla Vella, 9. El monòleg 
de Flipy. 
Organitza: Pub Highland

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Goonies Par-
ty!! DJ Ecléctico.
Organitza: El Cau
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10 h
Rambla Nova, tram més proper al Balcó del 
Mediterrani. Tallers festius didàctics 
Santa Tecla 2013. Diversió i participació 
per conèixer millor les nostres Festes a tra-
vés de tres tallers: La història de Santa Tecla, 
Fem un castell? i Entre gegants i bèsties.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17, 18.15 
i 19.30 h. Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 
anys. Cada taller pot incloure fins a un màxim 
de 25 alumnes.
Informació i inscripcions: e3900018@xtec.cat
Organitza: CdA de Tarragona
Patrocina: Repsol

10 h
Pg. de les Palmeres. Taller de pintura al 
carrer.
Organitza: Consell Municipal de la Gent Gran 
- IMSST

11 h
CAP Muralles, c. Escultor Verderol, s/n. Ta-
ller de begudes saludables.
Informació i inscripcions: 977 249 404 (pla-
ces limitades)
Organitza: Muralles Salut SLP

17 h
Pla de la Seu. Visita guiada a la catedral. 
Fructuós i Tecla. Descobrim els 
sants patrons de Tarragona. Des-
cobriràs la vida i miracles de santa Tecla re-
presentats al retaule, a més de fer una visita 
exclusiva a l’interior de la seva capella, i a la 
capella i cripta de sant Fructuós, primer pa-
tró de Tarragona.
Informació i reserves: reservas@argostarra-
gona.com, 977 226 935. Preu: 8 €.
Organitza: Argos Serveis Culturals

18 h
Cruïlla c. Cuirateries amb c. Natzaret, i fins a 
les 2 h de la matinada. VIII Rotet de Santa 
Tecla. La Taverna Flamboiant, un espec-
tacle culinari creat per Cuinetes i Labo-
ratori Visual i ordenat en quatre temps: 
el seitó, l’oliva, el tomàquet i el raïm, 
interpretats en un contínuum conceptual 
entre el dolç i el picant. Prepareu les papil·les 
gustatives, que la samfaina promet! El Rotet 
continua amb la seva original permuta i us 
convidem a un fastuós programa d’activitats 
per a tots els sentits, edats i gustos. La músi-
ca, el ball, la poesia, la imatge i el pensament, 
naturalment, hi seran presents. La llibertat 
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entra per la boca i s’expressa per tots els fo-
rats de la pell. Celebrem el que d’incorrupte 
ens dóna la natura, el temps de la collita i els 
fruits saborosos. D’una vegada per totes, ad-
metem-ho: els tomàquets són meravellosos!
#1 El Seitó Beneït, a partir de les 18 h
 i fins a les 2 h de la matinada:
•  Conferència inaugural per Paudebanyo-

les.
•  Experiment gustatiu-auditiu #47, per Sr. 

Fulgins.
• Degustació de seitons & fideuà.
•  Converses amb una anxova, per Rafel Ca-

bré.
• Recital de poesia convexa, per AAVV.
• Serenata de ritmes clupeïformes amb Ah!
Organitzen: Cuinetes i Laboratori Visual

18 h
Necròpoli, av. Ramón y Cajal, 84. Desco-
brim la Necròpoli. Un recinte essencial 
per descobrir la realitat cultural, econòmica, 
social i religiosa de la ciutat. 
Preu de l’activitat: 5 € - jubilats 4 € (places 
limitades)
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657 
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

18 h
Pl. de les Cols. Primers versots i parla-
ments dels balls parlats petits. 
18 h Ball de Serrallonga Petit 
18.20 h Ball de Pastorets Petit.

18.30 h
Pl. Verdaguer. La Carpa de Circ. Tandari-
ca Circus Experience. Nova proposta de 
Cia. Passabarret amb artistes del Circ Nacio-
nal de Cuba. Espectacle resident a la carpa 

del circ, de 90 minuts amb mitja part. Un 
circ tradicional que es vol reconvertir en tot 
un circ contemporani. Acrobàcia, malabars, 
clown i números originals! Mai abans uns 
artistes havien tingut tan poc respecte per la 
seva integritat física! 
Preu: 5 €. Venda d’entrades a la mateixa 
carpa 2 hores abans de l’inici de cada es-
pectacle.
Amb la col·laboració de: Pallassos 
Sense Fronteres

18.30 h
Pl. de la Mitja Lluna / Espai Salvador Fa. 
Primer ball amb parlaments del Ball de 
Gitanes Petit.

19 h
Des del portal del Roser. Visita guiada + 
degustació. Tastem la història. Visi-
tem la Tarragona del segle XIV i assaborim la 
cuina medieval catalana. Ens endinsem en la 
part menys coneguda de la història de la nos-
tra ciutat: l’edat mitjana. Una acurada visita 
guiada pels carrers i racons de la Part Alta, 
parlant de la gent i els costums de la petita 
ciutat medieval. 
Al final, tastarem quatre platets sorpresa ins-
pirats en les receptes medievals dels presti-
giosos Llibre de Sent Soví i Llibre del coc de 
la Canonja de Tarragona. Preu de l’activitat: 
19 € (places limitades)
Informació i reserves: itineretarragona@
gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

19 h
Des de la pl. de la Font. Cercavila de la 
Santa Tecla Petita. El Seguici Petit enceta 
les aparicions dels elements més represen-
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tatius de la nostra festa. Reproduint l’estètica 
i la manera de fer del Seguici gran, ompliran 
places i carrers de músiques, balls i espur-
nes. Petits de mida però grans de cor!
Hi participen: Ball de Diables Petit, Drac Petit, 
Bou Petit, Vibrieta, Ball de Serrallonga Petit, 
Aligueta, Mulasseta, Cucafereta, Lleonet, 
Negritos Petits, els nous Gegants Moros Pe-
tits acompanyats i apadrinats pels Gegants 
Moros Petits de Reus, Ball de Bastons Petit, 
Ball de Pastorets Petit, Ball del Patatuf Peti-
tet, Ball de Cercolets Petit, Ball de Bastons 
Petit de l’Esbart Santa Tecla, Ball de Gitane-
tes i el nou Ball de Cossis Petit, acompanyat 
i apadrinat pel Ball de Prims de Reus, la Colla 
Petita dels Xiquets de Tarragona i la Banda 
Petita de la Unió Musical de Tarragona.
Itinerari: pl. de la Font, baixada Misericòrdia, 
c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, pl. del 
Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, Pilat, baixa-
da Pescateria, c. Cós del Bou i pl. de la Font.
Recordem als pares i familiars la necessitat que 
els elements festius actuïn autònomament a fi 
de facilitar la visió i el gaudi d’aquest acte. 
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ofereix 
beguda refrescant als esforçats petits te-
clers.
Acte retransmès en directe per Tarragona 
Ràdio i en diferit per Tac 12. 

19 h
Palau de Congressos, Sala August. Las No-
ches de El Club de la Comedia. Dani Rovi-
ra, Txabi Franquesa i Dani Pérez. Monòlegs en-
ginyosos i ben trenats al servei del bon humor. 
Venda d’entrades a www.traslarisa.es.
Organitza: Tarraco Events
Producció: Escucha-m Producciones
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i El 
Palau
Recomana: Cadena SER

19.30 h
Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Cicle 
Literatura i castells. “Lo tres de 
nou de Raimon Casas Pedrerol: ¿una 
obra anticastellera?”, a càrrec de Xavier 
Brotons Navarro, filòleg i periodista casteller. 
Aquest singular “quadret de costums de 
Valls” ha estat representat modernament 
força vegades per diferents colles, però en 
canvi ha estat poc o gens interpretat. Escrita 
per Raimon Casas Pedrerol, mestre republicà 
barceloní que va exercir durant més de vint 
anys a Valls, l’obra parla de castells però tam-
bé conté un missatge amablement anticas-
teller. Acte seguit, com a cloenda del cicle, 
un representant de cada una de les quatre 
colles de la ciutat llegirà un fragment del ca-
pítol “Intermezzo” de La família dels Garrigas, 
de Josep Pin i Soler.
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Organitzen: CNL de Tarragona, Serveis Te-
rritorials de Cultura a Tarragona, Biblioteca 
Pública de Tarragona i Òmnium Cultural 
Tarragonès
Col·labora: Biennal de Castells

20 h
Pl. de la Font. Tanda de lluïment de la 
Santa Tecla Petita. En acabar, darrer ball 
amb parlaments del Ball de Gitanetes.

20 h
La Cocotte, c. Portella, 13. Petit concert de 
tarda amb Les Cases Boniques.
Organitza: La Cocotte

20.15 h
Pl. de les Cols. Versots i parlaments dels 
balls parlats petits.
20.15 h Ball de Sant Miquel i Diables 
Petit. 
20.30 h Ball de Serrallonga Petit.
20.50 h Ball de Pastorets Petit.

21 h
Parc de Saavedra. Sopar i cinema a la 
fresca. Sessió de curts.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

21.30 h
Pl. de les Cols. Castellers de Sant Pere i Sant 
Pau. Assaig especial del pilar caminant. 

21.30 h
Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Josep 
Romeu i Carles Rabassa en concert. 
Una proposta que fusiona cançó d’autor i 
poesia en estat pur. Sensibilitat i compromís 
a parts iguals.
Accés al concert amb invitació. Invitacions 
disponibles a les taquilles del Teatre Metro-
pol a partir del 5 de setembre. Màxim quatre 
invitacions per persona.
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22 h
Bar Mala*Bar, c. Enrajolat. Nit lounge amb 
Jordeep DJ.
Organitza: Bar MalaBar

22 h
Amfiteatre romà. La companyia Sagar-
doy/Bravo Plan B estrena l’obra El 
factor humà, una peça per a deu balla-
rins, creada especialment per ser represen-
tada a l’Amfiteatre romà de Tarragona amb 
motiu del 20è aniversari del Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. El llegat tangi-
ble que únicament sobreviu és en essència 
la pedra, matèria de la concreció d’aquestes 
idees. La peça proposa un transitar per dife-
rents estats de l’ésser humà contemporani, 
en aquest entorn Patrimoni de la Humanitat.
Concepte i coreografia: Arantxa Sagardoy i 
Alfredo Bravo
Concepte d’il·luminació: Dermot O´Brien
Intèrprets: ballarins de la Cia. Sagardoy/
Bravo Plan B
Músiques: collage musical, diferents intèr-
prets
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Gru-
po Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.

22 h
Palau de Congressos, Sala August. Las No-
ches de El Club de la Comedia. Dani Ro-
vira, Txabi Franquesa i Dani Pérez. Monòlegs 
enginyosos i ben trenats al servei del bon 
humor. 
Venda d’entrades a www.traslarisa.es.
Organitza: Tarraco Events
Producció: Escucha-m Producciones
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i El 
Palau
Recomana: Cadena SER

23 h
Parc de Saavedra. Relamido’s en concert. 
Grup jove de ska tarragoní, format per vuit 
músics, responsables d’aquells ritmes que 
obliguen a moure l’esquelet a qualsevol.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

Col·labora: Código Sound Tarragona

23.30 h
Parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. 
Concert amb Mi-te’ls + DJ Ah!
Organitza: Les Granotes

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Rock Rave 
and Die Jaydeejay’s (rock & hits).
Organitza: El Cau
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10 h
Rambla Nova, tram més proper al Balcó del 
Mediterrani. Tallers festius didàctics 
Santa Tecla 2013. Diversió i participació 
per conèixer millor les nostres Festes a tra-
vés de tres tallers: La història de Santa Tecla, 
Fem un castell? i Entre gegants i bèsties.
Horaris dels tallers: 10, 11.15, 12.30, 17, 18.15 
i 19.30 h. Adreçats a nens i nenes de 6 a 12 
anys. Cada taller pot incloure fins a un màxim 
de 25 alumnes.
Informació i inscripcions: e3900018@xtec.cat
Organitza: CdA de Tarragona
Patrocina: Repsol

11 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Pregó 
de les Festes de la Residència a càrrec 
de Roser Olivé i Aymerich, de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Tarragona. Tot seguit, 
actuació de l’Aula d’Instruments Tradicionals 
de l’Escola de Música de Tarragona.

17 h
Pla de la Seu. Visita guiada a la catedral. 
Fructuós i Tecla. Descobrim els 
sants patrons de Tarragona. Des-
cobriràs la vida i miracles de santa Tecla re-

presentats al retaule, a més de fer una visita 
exclusiva a l’interior de la seva capella, i a la 
capella i cripta de sant Fructuós, primer pa-
tró de Tarragona.
Informació i reserves: reservas@argostarra-
gona.com, 977 226 935. Preu: 8 €.
Organitza: Argos Serveis Culturals

18 h
Cruïlla c. Cuirateries amb c. Natzaret, i fins 
a les 2 h de la matinada. VIII Rotet de 
Santa Tecla. La Taverna Flamboiant, 
un espectacle culinari creat per Cuinetes 
i Laboratori Visual i ordenat en quatre 
temps: el seitó, l’oliva, el tomàquet i el 
raïm, interpretats en un contínuum con-
ceptual entre el dolç i el picant. Prepareu 
les papil·les gustatives, que la samfaina 
promet! El Rotet continua amb la seva ori-
ginal permuta i us convidem a un fastuós 
programa d’activitats per a tots els sentits, 
edats i gustos. La música, el ball, la poesia, 
la imatge i el pensament, naturalment, hi 
seran presents. La llibertat entra per la 
boca i s’expressa per tots els forats de la 
pell. Celebrem el que d’incorrupte ens dóna 
la natura, el temps de la collita i els fruits 
saborosos. D’una vegada per totes, adme-
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tem-ho: els tomàquets són meravellosos!
#2 La Santa Oliva, a partir de les 18 h
 i fins a les 2 h de la matinada:
• Ontologia de l’allioli, per Ferran Diví.
• Degustació de pa amb oli & arrossejat.
• Recital de poesia còncava, per AAVV.
• Audició del melòman Eloy Monte.
Organitzen: Cuinetes i Laboratori Visual

18 h
Des de la pl. dels Carros, 7. Visita guiada 
pels estudis d’art de Tarragona.
Informació i inscripcions: artzoomtgn@
gmail.com
Organitza: Art Zoom Tarragona

18 h
Necròpoli, av. Ramón y Cajal, 84. Desco-
brim la Necròpoli. Un recinte essencial 
per descobrir la realitat cultural, econòmica, 
social i religiosa de la ciutat. 
Preu de l’activitat: 5 € - jubilats 4 € (places 
limitades)
Informació i reserves: itineretarragona@

gmail.com, 977 239 657
Organitza: Itinere Turisme i Cultura

19 h
Espai Tabacalera, magatzem 2, sala d’actes 
de l’Arxiu, planta segona, av. Vidal i Barra-
quer, s/n. Presentació del número 47 de 
la revista Kesse amb un dossier espe-
cífic sobre Santa Tecla.
Organitzen: Cercle d’Estudis Històrics i So-
cials Guillem d’Oliver i L’Arxiu

19 h
Des del portal del Roser. 7a Cursa d’Orienta-
ció Ciutat de Tarragona. La Cursa d’Orien-
tació torna a la Part Alta! Categories populars, 
infantils i per parelles. Prepareu els frontals!
Informació i inscripcions: www.clubmont-
sant.org
Organitza: Club Montsant Orientació Tarra-
gona

19 h
Pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. 
Pastís del Braç de Santa Tecla. El Gremi 
de Pastissers presenta l’elaboració i degusta-
ció popular del pastís monumental del Braç 
de Santa Tecla. Ni més ni menys que 75 me-
tres de Braç, que equivalen a 2.000 racions. 
Distribució de racions aptes per a celíacs. 
Recollida prèvia de tiquets des de les 18 h 
a l’estand de Festes de la Rambla Nova. Un 
tiquet per persona. 
Organitza: Gremi de Pastissers
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

19 h
Passeig de les Palmeres. Milonga de 
Santa Tecla. Classe oberta d’iniciació 
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al tango argentí i milonga popular amb la 
presentació del cantant Jorge Martínez 
López.
Organitza: Espacio de Tango

19.30 h
Des de l’estàtua dels despullats fins al Balcó 
del Mediterrani. El Correfoc Petit. Es-
purnes, diables i bèsties a la mida dels més 
menuts. Els grups recorreran la Rambla Nova 
per arribar al Balcó i fer una carretillada de 
lluïment. Quan acabi, els grups, que s’hau-
ran anat col·locant al voltant de l’estàtua de 
Roger de Llúria, encendran una carretillada 
conjunta final. Hi participen el Ball de Diables 
Petit, el Drac Petit, el Bou Petit i la Vibrieta, i 
com a grups convidats, els Diables Infantils 
d’Altafulla, el Ball de Diables Petit de Sant 
Pere de Ribes i Diables Infantils de la Pobla 
de Mafumet.

19.30 h
Teatre Tarragona. Tarda de cinema amb 
la projecció de la pel·lícula Blanca-
nieves. Farà la presentació el seu director, 
Pablo Berger.
Entrada gratuïta amb invitació. Invitacions 
disponibles a les taquilles del Teatre Metro-
pol a partir del 5 de setembre. Màxim quatre 
invitacions per persona.
Patrocina: Cicle Gas Natural Fenosa de cine-
ma itinerant
Amb el suport de: Gas Natural Fenosa i Aca-
dèmia de les Arts i les Ciències Cinematogrà-
fiques d’Espanya

20 h
Sala d’actes del Palau Municipal, pl. de la 
Font, 1. Presentació del llibre Siner-
gies locals, de Ro Caminal, projecte 

seleccionat a la convocatòria Contextador 
2013.
Organitza: CA Tarragona Centre d’Art.

20 h
Capsa de Música, antiga Tabacalera, av. Vidal 
i Barraquer, s/n. Concerts DO Tarragona 
2013. Amb 23 edicions a l’esquena, el DO 
Tarragona ha esdevingut una cita ineludible 
dels grups emergents del territori. Enguany 
se sumen al concert Roger Benet i els Oxi-
morònics, formació que fa just deu anys 
va començar la seva aventura creativa en 
aquest concurs, i Oliva Trencada, uns ma-
llorquins que etiqueten la seva música com 
a folk posturístic o postgalàctic. La Capsa de 
Música acull aquest clàssic de la música feta 
a casa en el marc de la nostra festa gran.
20 h Chill and Seduce
20.40 h Uleré
21.20 h Olga Pes
22 h Dear
22.55 h Nacho Nando y Miguel
23.35 h Harrison Ford Fiesta
0.15 h Grup convidat: Oliva Trencada
2 h Grup convidat: Roger Benet i els Oxi-
morònics
Aforament limitat a la capacitat de la sala.
Coorganitzen: Ajuntament de Tarragona i 
Associació de Músics de Tarragona

20.30 h
Local social de la Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert 
de canalla.

20.30 h
Dels Xiquets del Serrallo, c. Nou de Santa 
Tecla, 9. Assaig a la fresca. En acabar, re-
frigeri per a tothom.
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21 h
Sala Trono, c. Misser Sitges, 10. Juancá-
llate, de la Cia. Pez en Raya (Sevilla). 
Houdini, el millor mag i artista de l’escapisme 
de tots els temps, embarcava el seu públic 
en un vertiginós viatge amb números sobre-
humans que desafiaven la mort. 87 anys més 
tard, Juancállate homenatja el gran Houdini 
en clau d’humor absurd, amb un desig incon-
trolable de despertar en l’espectador el riure. 
Després de quinze anys junts damunt de 
l’escenari, Pez en Raya presenta un nou es-
pectacle d’humor absurd amb el seu peculiar 
estil, marca de la casa.
Direcció: Cristina Medina (amb Joan Estra-
der)
Preu: 16 €. Venda d’entrades: taquilla@sala-
trono.com, 977 222 014.

21 h
Des del pla de la Seu. La Cucafera baixa! 
Aquesta estimada peça del nostre bestiari 

també vol fer la seva baixada. És evident que 
la seva particular morfologia demana fer-ho 
de manera diferent. Avui viurem aquesta 
original baixada, véns?
Itinerari: pla de la Seu, pl. de les Cols, c. Ma-
jor, baixada Misericòrdia, c. Portalet, c. Sant 
Agustí, Rambla Nova, c. Unió, c. Apodaca i c. 
Sant Miquel. 

21.30 h
Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Paco En-
laluna en concert. Aquest inquiet i polifa-
cètic artista tarragoní ens ofereix la seva ver-
sió més genuïna. Acompanyat d’una banda 
de luxe, ens ensenyarà en aquest espai tan 
especial la seva versió Integral. Accés al con-
cert amb invitació. Invitacions disponibles a 
les taquilles del Teatre Metropol a partir del 
5 de setembre. Màxim quatre invitacions per 
persona.

22 h
Local social dels Xiquets de Tarragona, c. 
Santa Anna, 1. Assaig especial previ a la 
diada de Santa Tecla. 
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22 h
Local social de la Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert 
de castells.

22 h
Local social Castellers de Sant Pere i Sant 
Pau. Assaig especial. En acabar, canya i 
tapa.

22 h
Teatre Auditori Camp de Mart. Sí, Primer 
Ministre! Fa trenta anys que es va emetre 
a la televisió el primer capítol de Sí, Ministre!, 
que va convertir-se en la millor comèdia po-
lítica de la història. Els autors originals de la 
peça s’han reunit per crear la segona part de 
l’obra. El resultat és una comèdia hilarant per 
no parar de riure. 
Amb Joan Pera, Carles Canut, Dafnis Balduz, 
Victòria Pagès, Ferran Rañé i Marta Angelat.
Preu: de 13 a 38 €. Venda d’entrades a les 

taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 
46) i les 24 h a www.theproject.es i www.la-
tracaespectacles.com.

22 h
Plaça dels Sedassos. L’Associació Balls 
a Plaça us convida a una ballada folk 
amb Francesc Marimon. Aquest mestre 
de l’acordió de ben segur que ens farà ballar! 
Música tradicional en estat pur.
Organitza: Balls a Plaça 

22 h
Amfiteatre romà. La companyia Sagar-
doy/Bravo Plan B estrena l’obra El 
factor humà, una peça per a deu balla-
rins, creada especialment per ser represen-
tada a l’Amfiteatre romà de Tarragona amb 
motiu del 20è aniversari del Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. El llegat tangi-
ble que únicament sobreviu és en essència 
la pedra, matèria de la concreció d’aquestes 
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idees. La peça proposa un transitar per dife-
rents estats de l’ésser humà contemporani, 
en aquest entorn Patrimoni de la Humanitat.
Concepte i coreografia: Arantxa Sagardoy i 
Alfredo Bravo
Concepte d’il·luminació: Dermot O´Brien
Intèrprets: ballarins de la Cia. Sagardoy/
Bravo Plan B
Músiques: collage musical, diferents intèrprets
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad.
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.

22 h
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Actua-
ció musical del Grup Miramar.
Organitza: Ateneu de Tarragona

22 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Concert amb 
Stendal Syndrome Trip Hop (BCN).
Entrada: 5 €
Organitza: El Cau

22.30 h
Catedral. El Retaule de Santa Tecla. Re-
presentat per l’Esbart Santa Tecla i amb la 
música de la cobla La Principal del Llobregat, 
dirigida per Jordi Núñez, és sens dubte un 
dels moments amb més càrrega emotiva de 
la nostra festa major. A través de la creació 
coreogràfica, descobrim la vida, conversió i 
martiri de la nostra patrona.

23 h
Pl. del Rei. Revetlla amb Doble R. Una re-
vetlla d’aquelles de sempre.
Organitza: Associació de Bars i Restaurants 
de la Plaça del Rei
Col·laboren: La Geladeria, Ca L’Òscar, La 
Casa del Vermut, Atri, Musicmon i Espatacles 
Tàrraco

23 h
Casino Tarragona, Rambla Vella, 2. Cicle de 
jazz amb el Duet Nosoloson.
Organitza: Casino Tarragona
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23.30 h
Parc de Saavedra. Balkatalan Experien-
ce (DJ + VJ xou balcànic, BCN). Balka-
talan Experience, amb més de deu anys 
fent tremolar escenaris d’arreu, proposa 
un trajecte que va i torna de Catalunya als 
Balcans.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarra-
gona
Col·labora: Código Sound Tarragona

24 h
Pl. de les Cols. Carretillada extraor-
dinària del Ball de Diables. Trenta 
anys no es fan cada dia i, com és costum 
en ocasions especials, els nostres diables 
ens oferiran una actuació diferent en 
aquest marc incomparable. Vinguin carre-
tilles i trons!

24 h
Jardins del Camp de Mart. Festival Art-e 
d’Arts Visuals i Música Avançada. Des-

prés d’un temps de reflexió, torna per Santa 
Tecla aquest festival de referència.
Zona Esplanada DJ
24 h SLNT CLVB: Bittenpen + Olnir 
1.30 h Ángel Molina
3.30 h Magí Seoane & Alexis Gor (Live)
Organitza: Associació Cultural Vòrtex

24 h
Sala de Festes 24, c. Major, 24. Festa Movi-
da Madrileña.
Organitza: Sala de Festes 24

24 h
Sala Golfus, Port Esportiu. Sessió DJ amb 
André Vicenzzo.
Organitza: Sala Golfus

24 h
Pub Highland, Rambla Vella, 9. 
Festa Mojito. 
Organitza: Pub Highland

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Club Flamin-
go DJ Maadraassoo.
Organitza: El Cau

0.30 h
C. Cós del Bou. Revetlla Jove amb Miki 
Puig. Un any més torna aquest crac de la 
música en una sessió que segur que serà 
memorable. Una cita a la qual no podeu fal-
tar. Som-hi!
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona
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8 h
Rambla Nova / Cañellas. Amb motiu del Dia 
Mundial de l’Alzheimer, l’Associació de Fami-
liars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona distri-
buirà material informatiu de la malaltia i objectes 
realitzats als tallers d’estimulació cognitiva.
Organitza: Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Tarragona

10 h
Pl. de la Mitja Lluna. Trobada de col·lec-
cionistes de plaques de cava del Camp 
de Tarragona.
Organitzen: Associació de Col·leccionistes 
de Plaques de Cava del Camp de Tarragona 
i Ateneu de Tarragona

10 h
Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. 
Paradeta solidària en benefici dels ani-
mals abandonats.
Organitza: Associació Grup d’Acollides i 
Adopcions Animals de Tarragona

10 h
Pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. Xis-
torrada popular. 

Preu: xistorra i canya, 1,50 €
Organitza: Colla Castellera de Sant Pere i 
Sant Pau

11 h
Des del local social dels Xiquets de Tarrago-
na, c. Santa Anna, 1. Ruta per la Tarrago-
na castellera. Un recorregut pels carrers 
i places de la nostra ciutat amb més regust 
casteller. Passat i present del nostre patri-
moni cultural.
Organitza: Xiquets de Tarragona

11 h
Pl. dels Sedassos. Vermut graller amb els 
Grallers dels Xiquets de Tarragona.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Al-
verna

11 h
Parc de Saavedra. Vermut ska, rockste-
ady i reggae amb DJ Luna.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

12 h
Port Esportiu / costa de Tarragona. 40è 
Trofeu Imperial Tàrraco - Regata Santa 
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Tecla, categoria vela creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona

12 h
Bar Tupac, Via de l’Imperi, 11. Laelectro ver-
mut amb Albaraka Street SoundBoyz.
Organitza: Bar Tupac

12 h
Passeig de Voramar, el Serrallo. El vermut 
més gran del món, amb la participació de 
DJ Rayo + Sacaires de Tarragona + The Boo-
gie Brothers. Vermut i patates per a tothom! 
T’ho vols perdre?
Preu/donatiu: 1 € solidari per degustació 
destinat a una ONG. Màxim 2 tiquets per 
persona.
Organitzen: Feel Vermut i Associació de Res-
taurants i Comerciants del Serrallo
Patrocinen: Vermouth Yzaguirre, Coca-Cola, 
Frit Ravich, Bauhaus i Bitter Rosso
Col·laboren: Tarragona Ràdio, TAC12, Talleres 
Tarragona Autolica, Perruqueria Rubias de 
Bote, Sirco, Bi-Audio i Xiquets del Serrallo
 
12.30 h
Pl. de les Cols. Vermut del vinet i el for-
matge a càrrec del grup Sonagralla de 
l’Aula d’Instruments Tradicionals de 
l’Escola Municipal de Música de Tarra-
gona. Sabor i música tradicionals al peu de 
les escales més emblemàtiques i festives de 
la ciutat. Vi de casa i grallers de casa. Deno-
minació d’origen cent per cent!
Col·labora: DO Tarragona

13 h
Rambla Nova, davant del monòlit comme-
moratiu del 125è aniversari del Club Gimnàs-
tic. Santa Tecla gastronòmica. V Truitada 

Gegant de Santa Tecla. Pintxo de truita i 
vermut: 2,50 €.
Organitza: Federació de Penyes del Club 
Gimnàstic de Tarragona

16 h
Rambla Nova, entre els carrers Sant Agustí 
i Girona. Vine a conèixer aquest esport 
centenari que és el rugbi.
Organitza: Club de Rugby Tarragona CRT

17 h
Casal de Gent Gran de la Mercè. Concert de 
música catalana amb el Cor Gregal.

17 h
Pla de la Seu. Visita guiada a la catedral. 
Fructuós i Tecla. Descobrim els 
sants patrons de Tarragona. Des-
cobriràs la vida i miracles de santa Tecla re-
presentats al retaule, a més de fer una visita 
exclusiva a l’interior de la seva capella, i a la 
capella i cripta de sant Fructuós, primer pa-
tró de Tarragona.
Informació i reserves: reservas@argostarra-
gona.com, 977 226 935. Preu: 8 €.
Organitza: Argos Serveis Culturals

17 h
Rambla Nova, entre els carrers Adrià i Ro-
ger de Llúria. Classe i exhibició de ball 
country.
Organitza: Grup de Ball Country Crazy Boots

17.30 h
Pl. del Rei. Cafè, copa i puro per un duro… 
dels d’abans. Cafè concert amb l’Orquestra 
Tràfic, per anar agafant ritme festiu. El millor 
remei contra la migdiada. El cafè, el Char-
treuse i el conyac Torres es barregen amb el 
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fum. Cada persona podrà adquirir un màxim 
de dos tiquets. Distribució de tiquets a partir 
de les 15.30 h.
Patrocinen: Chartreuse, Torres, La Botiga del 
Cafè, La Geladeria i Ca l’Òscar

18 h
Des del c. Pons d’Icart, 7, baixos. Visita guia-
da pels estudis d’art de Tarragona.
Informació i inscripcions: artzoomtgn@
gmail.com
Organitza: Art Zoom Tarragona

18 h
Envelat de la pl. Verdaguer, fins a les 2 h de 
la matinada. Santa Tecla gastronòmica. 
Estrella Damm patrocina Teclatapa, la 
taverna dels tastets. Inauguració de l’espai 
gastronòmic que durant tres dies permet 
els àpats ràpids: panets de truita, entrepà 
vegetal, entrepà de bacó i formatge, entrepà 
de llonganissa i xoriço, entrepà de sobras-
sada i formatge, patates fregides, pepito de 
vedella, hamburguesa amb ceba, sandvitxos 
de pernil i formatge, frankfurt, broqueta de 
carn, entrepà de llom, patates braves, pizza, 
bratwurst amb ceba i formatge, entrepà de 
truita de patates i entrepà de pollastre ado-
bat amb enciam.
Una iniciativa de les associacions Aerodan-
ce, L’Albada, Amics de la Part Alta, Aquí Hi 

Ha Marro, La Unió, La Ballaruga, Col·lectiu 
de Dones de Sant Salvador, Club Maginet, 
Disc 45, Riu Clar, Nou Ritme, Som i Serem, 
La Tarraco de Luxe, Sinhus Sport, La Granja 
Colours Fantasy, Tots a Una i Fotem-li Canya.

18 h
Museu del Port, Refugi 2, Moll de Costa. 
Inauguració de l’exposició “El retorn 
de les expedicions”. Col·lecció d’obres 
artístiques, científiques i altres històries de 
viatges sobre les representacions mentals i 
els prejudicis als barris populars.
Organitzen: Associació Ariadna, Fundació 
Casal Amic i URV (amb la col·laboració de la 
Comissió Europea i el Museu del Port)

18 h
Cruïlla c. Cuirateries amb c. Natzaret, i fins a 
les 4 h de la matinada. VIII Rotet de Santa 
Tecla. La Taverna Flamboiant, un espec-
tacle culinari creat per Cuinetes i Labo-
ratori Visual i ordenat en quatre temps: 
el seitó, l’oliva, el tomàquet i el raïm, 
interpretats en un contínuum conceptual 
entre el dolç i el picant. Prepareu les papil·les 
gustatives, que la samfaina promet! El Rotet 
continua amb la seva original permuta i us 
convidem a un fastuós programa d’activitats 
per a tots els sentits, edats i gustos. La músi-
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ca, el ball, la poesia, la imatge i el pensament, 
naturalment, hi seran presents. La llibertat 
entra per la boca i s’expressa per tots els fo-
rats de la pell. Celebrem el que d’incorrupte 
ens dóna la natura, el temps de la collita i els 
fruits saborosos. D’una vegada per totes, ad-
metem-ho: els tomàquets són meravellosos!
#3 El Tomàquet Consagrat, a partir de 
les 18 h i fins a les 4 h de la matinada:
•  Berenar, activitats per a la canalla per em-

brutar-se de gust.
•  Taula parada i tertúlia amb Sr. Figueres 

(Iunrave) i Joan Castellà (Ekobo).
•  Degustació de gaspatxos & romesquet i 

sopa de pa amb tomaca.
•  Tast de cuina local: Ro Caminal, projecte 

col·laboratiu (CA Tarragona).
• Recital tetraèdric, per Marc Moreno.
•  Concert de guitarra, per Ghillem the la 

Vall.
• Varietats musicals amb Pantoja.
• Serenata solanàcia amb Durcal.
•  Pista de ball i alterne d’Algoritmes amb 

daBeat
Organitzen: Cuinetes i Laboratori Visual

18 h
Saló dels Plenaris, Ajuntament. El Pregó 
d’enguany va a càrrec del Dr. Joan Martí 
i Castell, filòleg, catedràtic i membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans i del Conseil du 
Centre d’Études 
Catalans de la 
Universitat de Pa-
rís-Sorbona. Primer 
rector de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, 
ha estat un dels 
màxims responsa-
bles de la segona 

edició del Diccionari de la llengua catalana i 
ha desenvolupat una tasca important de re-
cerca en els àmbits de la sociolingüística i de 
la història de la llengua, i en l’equip de l’Atles 
lingüístic del domini català. Actualment tam-
bé forma part del Senat de Tarragona.L’acte 
s’iniciarà amb el veredicte i el lliurament del 
Premi El Balcó, convocat per Òmnium Cul-
tural Tarragonès. En aquest acte, la llengua 
dels signes acostarà la festa a la comunitat 
sorda.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

18.30 h
Pl. de la Font. La Despertada dels Ge-
gants. Arribada de tots els gegants i gegan-
tes davant de l’Ajuntament. 

18.45 h
Campanar de la catedral. El toc de prima 
dels Campaners de Tarragona.

18.50 h
Saló dels Plenaris, Ajuntament. Acompan-
yament dels Macers de la Ciutat a l’alcal-
de i el pregoner fins al balcó d’autoritats de 
l’Ajuntament.

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

19 h
Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. 
Queimada popular.
Organitza: Centro Galego de Tarragona

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.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

19.30 h
Des de la pl. de la Font. L’Arrencada dels 
Gegants. Després dels tres coets d’avís, 

arrenquen els gegantons Negritos, els Ge-
gants Moros, els Gegants Vells de la ciutat o 
del Cós del Bou, Gegants Vells i Nous i Nanos 
de Torreforta, Gegants, Nanos i Bruixa del 
barri del Port, Nanos del Club Maginet, Nanos 
de l’Associació de Veïns Verge del Carme, 
Nanos de la Garrotada, Gegants del Serrallo, 
Gegants Vells i Nous del carrer de la Merce-
ria, Gegants i Nanos del Col·legi del Sagrat 
Cor, Gegants i Nanos del Col·legi Sant Do-
mènec de Guzmán-Dominiques, Gegants del 
Miracle, Nanos i Gegants de la Unió de Sant 
Pere i Sant Pau, gegant Bartolo de l’Esplai 
Sant Fructuós, Gegants de la pl. Sant Miquel, 
Gegantons Espineta i Cargolí, la geganta Cris-
tineta i el 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, nano el Caleto del Cós del Bou, 
acompanyats dels grallers, timbalers i la Tra-
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diband, 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.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

20.30 h
Seu social d’Alma Flamenca, Moll de Costa. 
Art Tecla Dansa. Mostra de dansa al 
carrer. Escola bolera, clàssic, espanyol, fla-
menc, jazz, contemporani i hip-hop.
Organitza: Associació Cultural Art i Flamenc

20.45 h
Pl. de la Font. El primer ball de gegants al 
ritme del pasdoble Amparito Roca, interpre-
tat per les bandes de música.

21 h
Església de les Carmelites Descalces, c. 
del Carme, 2. Concert de cant coral de 
Santa Tecla amb l’Associació Cor Ciutat de 
Tarragona.
Organitza: Associació Cor Ciutat de Tarra-
gona.

21 h
Sala Trono, c. Misser Sitges, 10. Juancá-
llate, de la Cia. Pez en Raya (Sevilla). 
Houdini, el millor mag i artista de l’escapisme 
de tots els temps, embarcava el seu públic 
en un vertiginós viatge amb números sobre-
humans que desafiaven la mort. 87 anys més 
tard, Juancállate homenatja el gran Houdini 
en clau d’humor absurd, amb un desig in-
controlable de despertar en l’espectador el 

riure. Després de quinze anys junts damunt 
de l’escenari, Pez en Raya presenten un nou 
espectacle d’humor absurd amb el seu pecu-
liar estil, marca de la casa.
Direcció: Cristina Medina (amb Joan Estra-
der)
Preu: 16 €. Venda d’entrades: taquilla@sala-
trono.com, 977 222 014. 

21 h
Sala de Festes 24, c. Major, 24. Festa coun-
try line dance.
Organitza: Sala de Festes 24

22 h
Sala Golfus, Port Esportiu. Concert amb 
The Early Beatles + DJ.
Organitza: Sala Golfus

22 h
Jardins del Camp de Mart. Festival Art-e 
d’Arts Visuals i Música Avançada. Des-
prés d’un temps de reflexió, torna per Santa 
Tecla aquest festival de referència.
Zona Xill Out DJ:
22 h Chestnut Seller
23.30 Máquina de Turing (Live)
0.30 h Sr. Lufthansa
2.30 h Jaydeejay
4 h Druidak
Zona Esplanada DJ
22 h K-sero (Live)
23 h Los Ganglios (Live)
0.30 h Gerard Bauza
2 h Uncoded System: Ivan Loba + Pau 
Luard
4 hJuan Queija 
VJs
Portable Risers
Jaionara Baby
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Col·lectiu Telenoika 
Organitza: Associació Cultural Vòrtex

22.45 h
Pl. dels Sedassos. Músiques de canya. 
Concert extraordinari amb els Gra-
llers Clau de Mar de Vilanova. 

24 h
Des del pla de la Seu. Vinga, valents! La 
Baixada de l’Àliga, els Gegants Vells, 
el Lleó, la Mulassa, els Gegants 
Moros, i de les bandes. Bèsties i gegants 
són portats aquesta nit per tots els qui, 
amb el consell i l’assistència dels seus por-
tadors titulars, ho desitgin. Quan les bèsties 
i els gegants entrin a la plaça del Rei, l’Or-

questra Tràfic els obsequiarà amb la tanda 
d’Amparitos que marca el costum.
Organitzen: Àliga, Gegants Vells, Lleó, Mu-
lassa i Gegants Moros

Cal estar atents a les recomanacions de 
seguretat:
•  Deixeu ampolles i llaunes fora de l’itinera-

ri 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.
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•  En cas que vulgueu dur alguna de les fi-

gures 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 baixada de la Pescateria i a la pl. de la 
Font.

•  No s’autoritza la instal·lació de taules i 
cadires en tot l’itinerari en els horaris in-
dicats. Moltes gràcies per la vostra col·la-
boració.

24 h
Parc de Saavedra. Dijeila (Tarragona). 
Fa una dècada que Dijeila passeja per allà 
on va el mestissatge, el flamenc i la rumba, 
sense oblidar el rock llatí, l’ska o el reggae.
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarra-
gona
Col·labora: Código Sound Tarragona

24 h
Casino Tarragona, Rambla Vella, 2. Balla 
salsa amb Sixto Duque.
Organitza: Casino Tarragona

24 h
Pub Highland, Rambla Vella, 9. Música 
disco amb DJ Jandro. 
Organitza: Pub Highland

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Partytunes 
(Cienwatios).
Organitza: El Cau

0.30 h
Pl. del Rei. Revetlla popular amb l’Or-
questra Tràfic. Músics i teclers esperaran 
impacients l’arribada de la Baixada. El ritme 
frenètic d’Amparitos anirà donant pas a 
bèsties, gegants, músics i baixadors. Sens 
dubte, un dels moments més intensos de 
la nit!

1.30 h
Des de la pl. del Rei. Segona Baixada de 
l’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la 
Mulassa i els Gegants Moros. Teclers, 
Àliga, Gegants, Mulassa, Lleó, cap a la plaça 
de la Font!

2 h
Pl. del Rei. Segona part de la revetlla po-
pular amb l’Orquestra Tràfic.

2.30 h
Pl. de la Font. L’Arribada del l’Àliga, els 
Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa i 
els Gegants Moros. 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 2014. 
Per fer l’espera més tranquil·la us proposem 
una hora intensa, només una hora. Amb les 
músiques que ens han acompanyat des de 
la darrera Santa Tecla! Comença el Ball de 
l’Any!
Col·labora: La Pipel Entertainment
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8 h
Nou dic de Llevant, sota el Far de la Banya, 
Port de Tarragona. 31è Concurs Ciutat de 
Tarragona de Pescadors de Canya. La 
societat dedicada a la pesca esportiva fou 
fundada l’any 1927 amb el nom de Sociedad 
Tarraconense de Pescadores de Caña y Vo-
lantín. 86 anys després, la iniciativa segueix 
més ferma que mai.
Organitza: Societat Esportiva de Pescadors 
de Canya de Tarragona

10 h
La Picateca, av. Catalunya, 23. Per Santa 
Tecla esmorza amb La Picateca. Una 
original i nostrada coca d’escalivada per 
afrontar un dia llarg com aquest. Preu: 1 €. 
Distribució fins a exhaurir-ne les existències.
Col·laboren: Forn Miquel Pi Cal Sebastià i Clos 
Montblanc

10 h
Circuit ASQ Parts de Constantí. 10è Trial 
4x4 Santa Tecla 2013. Entrada lliure. Més 
informació: www.tortugatt.es.
Organitza: Club Tortuga Tot Terreny

10 h
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
pl. del Rei, 5, fins a les 14 h. Jornada de 
portes obertes.

10 h
Museu i Necròpolis Paleocristians, av. de 
Ramón y Cajal, 84, fins a les 14 h. Jornada 
de portes obertes. Exposició “El món de la 
mort a Tàrraco”.

10 h
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Curs 
ràpid de jumping clay (argila polimèri-
ca). Podràs crear els elements del Seguici 
Popular que més t’agradin.
Organitza: Ateneu de Tarragona

11 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Actua-
ció de l’Asociación Cultural y Folklóri-
ca Andaluza.

11.45 h
Campanar de la catedral. El toc de pri-
ma.

LA VIGILIA
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12 h
Port Esportiu / costa de Tarragona. 40è 
Trofeu Imperial Tàrraco - Regata Santa 
Tecla, categoria vela creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona

12 h
Rambla Nova, tram Unió/Adrià. Gimcana 
Vespista. Aquestes populars motos ja for-
men part del nostre ideari col·lectiu. Avui en 
podeu veure una mostra excel·lent.
Organitza: Vespa Club Tarragona

12 h
Campanar de la catedral. El repic general 
de campanes anuncia la vigília de la patrona 
amb el vol d’alguns dels instruments més 
antics de la festa.

12 h
Portal del Roser. L’Entrada de Músics, 
iniciada per la interpretació d’Els Segadors  
a càrrec de So Nat, Grallers de Tarragona, 
mentre sonen pletòriques totes les forma-
cions que fan ballar el Seguici els dies 22 i 23: 
Grallers Els Veciana, Grallers Sonagralla, Tra-
diband, Banda d’Instruments Tradicionals de 
Tarragona, Grallers de l’Alfàbrega, Grallers 
Els Bordons, Grallers de l’Esperidió, Grallers 
Tocaferro, SoNat Grallers de Tarragona, Gra-
llers La Virolla, Sacaires de Tarragona, Fakto-
ria Folk, Grallers La Clau, Sonadors Bufalodre, 
Xarop de Canya, Els Espremulls Ministrers, 
Mitja Cobla La Patuleia, Dolçainers Tresmall, 
Rodarboç Ministrers i la Banda de Cardona.

A la pl. de les Cols, interpretació d’una tona-
da a càrrec de cadascuna de les formacions. 
Itinerari: pl. del Pallol, c. Cavallers, c. Major i 

pl. de les Cols.
Col·labora: Frankfurt Major

13 h
Pl. de les Cols. Santa Tecla gastronòmica. 
El concert de Vermut Yzaguirre amb la 
Banda de Cardona. Degustació de vermut i 
patates.
Patrocinen: Vermut Yzaguirre i Patates Bus-
quets

15.30 h
Rambla Nova, des de l’estàtua dels despu-
llats i fins al c. Pare Palau. XXV Trofeu San-
ta Tecla de Ciclisme.
Organitza: Club Ciclista Campclar

17 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Exhi-
bició de balls de saló del Grup de Pe-
rafort.

18 h
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Niu 
d’Art Català. Gala musical a càrrec de 
l’elenc més clàssic de l’Ateneu.
Organitza: Ateneu de Tarragona

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

18 h
Cruïlla c. Cuirateries amb c. Natzaret, i fins a 
les 4 h de la matinada. VIII Rotet de Santa 
Tecla. La Taverna Flamboiant, un espec-
tacle culinari creat per Cuinetes i Labo-
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ratori Visual i ordenat en quatre temps: 
el seitó, l’oliva, el tomàquet i el raïm, 
interpretats en un contínuum conceptual 
entre el dolç i el picant. Prepareu les papil·les 
gustatives, que la samfaina promet! El Rotet 
continua amb la seva original permuta i us 
convidem a un fastuós programa d’activitats 
per a tots els sentits, edats i gustos. La músi-
ca, el ball, la poesia, la imatge i el pensament, 
naturalment, hi seran presents. La llibertat 
entra per la boca i s’expressa per tots els fo-
rats de la pell. Celebrem el que d’incorrupte 
ens dóna la natura, el temps de la collita i els 
fruits saborosos. D’una vegada per totes, ad-
metem-ho: els tomàquets són meravellosos!
#4 El Raïm Incorrupte, a partir de les 
18 h i fins a les 4 h de la matinada:
•  Conversa filosòfica, amb Oriol Pérez de 

Tudela i Berna Ríos.
•  Recital de poesia simpàtica, per AAVV.
•  Selecció i crònica musical, per Eduard 

Boada.
•  Estrena mundial del Túnel del Error. 
• Degustació de vins & arròs de muntanya.
• Reposició inèdita del film Demetriox.
•  De la llum a la foscor, per Pep Blay & 

Krishoo Monthieux (poemes, músiques, 
històries, gemecs).

• Concert de guitarra, per Cantautsoul.
•  Gran ball i sarandonga amb Grooveroger 

DJ. 

Organitzen: Cuinetes i Laboratori Visual

18.30 h
Pl. del Ball de Dames i Vells. Primera repre-
sentació del Ball de Dames i Vells.
Acte retransmès en 
diferit per Tarragona 
Ràdio i TAC 12

19 h
Des de la pl. de la Font. La Cercavila de 
Santa Tecla amb la primera sortida al 
complet de tot el Seguici Popular: el Ball de 
Diables, el Drac, el Bou, la Víbria, el Ball de 
Joan de Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, la 
Cucafera, el Lleó, el Magí de les Timbales, 
els gegantons Negritos, els Gegants Moros, 
els Gegants Vells, els Nanos Vells, els Nanos 
Nous, els Balls de Bastons, Pastorets, Turcs 
i Cavallets, Patatuf, Cercolets, Bastoners de 
l’Esbart Santa Tecla, els Balls de Gitanes, 
Valencians i Cossis, i les representacions 
al·legòriques dels Set Pecats Capitals i de la 
Moixiganga. Aniran acompanyats pels sona-
dors i les bandes de música.
Itinerari: pl. de la Font, baixada Misericòrdia, 
c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, pl. del 
Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, Pilat, baixa-
da Pescateria, pl. de l’Esperidió, c. Cós del 
Bou, pl. de la Font, c. Portalet, Rambla Vella, c. 
Comte de Rius, Rambla Nova, c. Sant Agustí, 
c. Portalet i pl. de la Font. 
Els participants a la Cercavila tindran un 
punt de refrigeri ràpid al carrer Cós del Bou 
ofert per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. 
Acte retransmès en directe per Tarragona 
Ràdio i en diferit per TAC12. 
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19.30 h
Pl. dels Natzarens. Dames i Vells. 

20 h
Casino Tarragona, Rambla Vella, 2. Classes 
de tango amb Pilar Fernández.
Organitza: Casino Tarragona

20.30 h
Pl. de l’Antic Escorxador. Dames i Vells.

21 h
Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. El secret 
i el poder de la ment. Hipnosi en viu.
Preu: 5 €. Venda d’entrades: Tarracoticket i a 
les taquilles del Teatre Metropol.
Organitza: Casa Argentina de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

21.20 h
Pl. del Rei. Versots i parlaments dels 
balls parlats:*
21.20 h  Ball de Dames i Vells.
21.45 h Ball de Sant Miquel i Diables.
22.05 h Ball de Gitanes.
22.20 h Ball de Serrallonga.
*Els versots i parlaments dels balls 
parlats en aquest espai seran repro-
duïts de manera simultània en la llen-
gua de signes catalana per a persones 
sordes.

21.30 h
Pl. de la Font. La primera tanda de lluï-
ment del Seguici Popular. Els onze 
grups que van entre el Ball de Bastons i la 
Moixiganga la fan simultàniament al llarg 
de tota la plaça de la Font. Els gegants i les 
bèsties entren al vestíbul de l’Ajuntament 
per dormir-hi.

DG22
BALL DE SERRALLONGA
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21.45 h
Pl. dels Sedassos. Versots i parlaments 
dels balls parlats:
21.45 h Ball de Serrallonga.
22.15 h Ball de Pastorets.
22.30 h Ball de Gitanes.

22.15 h
Pl. de les Cols. Representació completa 
de la Moixiganga, amb So Nat, Grallers de 
Tarragona. Figures plàstiques en una al·lego-
ria de la Passió de Jesucrist bastida a partir 
de torretes i pilars.

22.35 h
Rambla Nova, tram Unió / Méndez Núñez, 
davant de la Gelateria Italiana Gabriel Olivier. 
Versots i parlaments dels balls parlats:
22.35 h Ball de Pastorets.
22.50 h Ball de Gitanes.
23.05 h Ball de Serrallonga.

Les persones amb deficiències visuals po-
dran recollir els parlaments del Ball de Serra-
llonga en braille.

DG22
LA MOIXIGANGA
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La nit més llarga, intensa i esperada de Santa 
Tecla es desenvolupa en els espais més tra-
dicionals fins ben entrada la matinada.

23 h
Sala Golfus, Port Esportiu. Concert amb 
els grups Satèl·lit i Nacho, Nando y 
Miguel + DJ.
Organitza: Sala Golfus

23.30 h
Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. 
Revetlla amb la gran Orquestra Este-
lada. Clàssics, versions… L’Estelada és una 
orquestra tot terreny capaç de fer ballar a 
tothom, tinguis l’edat que tinguis!

22 23
REVETLLA, ASTRACANADA I MATINADES

LA NIT DEL

ORQUESTA ESTELADA
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23.30 h
Pl. de la Font. La revetlla més teclera 
amb Búhos i Cimarrón. Si hi ha una re-
vetlla de referència a la plaça de la Font és 
aquesta. El pas de la vigília a la diada de San-
ta Tecla transcorre per aquest llarg moment 
d’alta intensitat musical. 
Dues bandes de reconegut 
prestigi en això de fer ballar 
els festers incondicionals.

23.30 h
Jardins del Camp de Mart. Santa Tecla 
Dance 2013. Santa Tecla Fun Party 2013. 
Una nit per vibrar al màxim amb la millor mú-
sica del moment, amb els DJs Aaron Coello, 
Pau Martin, Mark Vik i Ivan Márquez.
Organitza: Five Stars Group

23.30 h
Parc de Saavedra. PD Edu Selecta (Llei-
da) + DJ Lupe (Lleida). Aquesta com-
binació de selectors ens oferiran clàssics 
del rock, pop o black music, passant pel 

mestissatge, la música negra, l’ska i els dels 
60 i els 80, la rumba i fins i tot el mambo o el 
swing. Garantia d’una nit divertida per ballar 
sense parar!
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

23.30 h
Parc de l’Amfiteatre, espai Les Granotes. 45 
Mirinda Party.
Organitza: Les Granotes

23.45 h
Sala de Festes 24, c. Major, 24. Festa 80s 
It’s Time.
Organitza: Sala de Festes 24

24 h
Pub Highland, Rambla Vella, 9. Festa Ma-
madeta 2013. 
Organitza: Pub Highland

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Revetlla de 
Santa Tecla amb DJ Bitelchus.
Organitza: El Cau

ORQUESTA CIMARRÓN
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DIADA DE SANTA TECLA

23DL

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 ins-
tants de silenci de la jornada.
Des de la pl. de la Font: Els Veciana, Sona-
gralla, La Virolla, La Clau, de l’Alfàbrega, Els 
Bordons, L’Esperidió, Tocaferro, So Nat, de 
Sant Magí, Xiquets de Tarragona, Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i 
Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
8 h
Capella de Santa Tecla, catedral. Missa.

8.30 h
Des del campanar de la catedral. Toc de festa.

9 h
Platja del Miracle. Curses aquàtiques 
amb aletes. Més informació: www.
sestarragona.es, info@sestarragona.es.
Organitza: SES Tarragona

9.15 h
Des de la pl. de la Font. L’Anada a Ofici 
amb el Seguici Popular i salutació a la 

Senyera pels trompeters municipals 
en la confluència dels carrers dels Cavallers 
i la Nau, als Quatre Cantons i a la pl. de les 
Cols.
Tot seguit, al pla de la Seu, entrada de la 
Senyera de la ciutat amb la ballada con-
junta de tots els elements festius, alhora que 
esclaten les salves pirotècniques de rigor i la 
tronada de la Pirotècnia Valenciana.
Recorregut: pl. de la Font, baixada Miseri-
còrdia, c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, c. 
Pare Iglésias i pla de la Seu.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

TROMPETERS MUNICIPALS
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10 h
Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, i 
fins a les 14 h. Santa Tecla, parc d’activi-
tats infantils Onda Cero.
Organitza: Onda Cero Tarragona

10 h
Des del campanar de la catedral. Toc de 
pontifical.

10 h
Catedral. L’Ofici, que s’inicia amb el 
trasllat processional de la relíquia des 
de la seva capella fins a l’altar major.
Missa pontifical presidida per l’arquebisbe, 
Dr. Jaume Pujol, i amb assistència del Capítol 
de la Catedral, les parròquies, altres comuni-
tats cristianes i l’Ajuntament. Durant la ce-
rimònia, com és costum, s’ofereix la relíquia 
de la patrona als fidels per a la seva adoració. 
Aquest any tindrà lloc la benedicció de la re-
producció de la Bandera de Santa Tecla 1810, 
recentment recuperada.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

Al final de l’Ofici, cant popular dels Goigs 
de la santa a càrrec del Cor i Orquestra dels 
Amics de la Catedral.

11 h
Des del pla de la Seu. La Tornada d’Ofici. El 
Seguici cap a la plaça de la Font. 

11.15 h
Pl. de la Font. Tanda de lluïment del Se-
guici Popular: ballaran, per aquest ordre, el 
Drac, el Bou, la Víbria, el Ball de Serrallonga, 
l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera, el Lleó, els 
Negritos, els Gegants Moros i els Gegants 

Vells, el Ball dels Set Pecats Capitals, la 
Moixiganga, el Ball de Bastons, el Ball de 
Pastorets, el Ball de Turcs i Cavallets, el 
Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball 
de Bastons de l’Esbart Santa Tecla, el Ball 
de Gitanes, el Ball de Valencians i el Ball de 
Cossis. La tanda s’acaba amb els versots dels 
Diables contra Sant Miquel.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

DL23

TORNADA D’OFICI

BALL DE COSSIS
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11.30 h
Pl. de l’Antic Escorxador. Ball de Dames i 
Vells.

11.30 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Balla-
da dels Gegants i Nanos del carrer Merce-
ria i els de la Residència de la Mercè.

11.30 h
Pl. del Rei. Exhibició de gimnàstica rítmica.
Organitza: Club Esportiu Kalos Tarragona

11.45 h
Rambla Nova, Balcó del Mediterrani. Foto-
grafia’t amb els Nanos! Avui et podràs fer 
aquella foto que sempre has volgut.
Organitza: Agrupació de Portadors dels Na-
nos Vells de Tarragona

12 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Ball de 
Bastons de Tarragona.

12 h
Pl. del Fòrum, davant del Bar Tòful. El Brindis 
Popular de les Festes. És moment de cele-
brar una altra Santa Tecla. Brindis amb cava per 
a tothom que s’hi vulgui afegir. En el decurs de 
l’acte es presentarà la copa commemorativa.
Organitzen i patrocinen: Bar Tòful i Caves 
Vives Ambròs

12 h
Parc de Saavedra. Vermut. 
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

12.30 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Repre-
sentació del Ball de Dames i Vells.

12.45 h
Pl. de la Font. Entrada a plaça de les colles 
castelleres per ordre d’antiguitat, al toc de 
gralla i ritme del timbal.

13 h
Pl. de la Font. Castells, torres i pilars, 
amb les colles castelleres de la ciutat: 
Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de 
Tarragona, Xiquets del Serrallo i Cas-
tellers de Sant Pere i Sant Pau. Històri-
cament, és la jornada en què les colles ens 
han ofert les seves millors construccions. Un 
migdia ple d’alternatives castelleres.
Cada colla intervé per torn rotatiu, decidit prè-
viament per sorteig. La diada consta de tres 
rondes; la colla que no completi les tres cons-
truccions pot arribar a fer fins a dues tandes 
més, mantenint sempre l’ordre sortejat. Els 
pilars tanquen l’exhibició i s’executaran de ma-
jor a menor segons el nivell de cada espadat.
L’exhibició clou amb el tradicional pilar al bal-
có, al qual hi ascendeix l’enxaneta. 
Finalment, toc de vermut amb els grallers i 
timbalers.
Amb el patrocini de El Corte Inglés
Acte retransmès en directe per Tarragona 
Ràdio i en diferit per TAC12. 

16 h
Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, i 
fins a les 20 h. Santa Tecla, parc d’acti-
vitats infantils Onda Cero.
Organitza: Onda Cero Tarragona

DL23
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17.30 h
Des del campanar de la catedral. Toc de 
vespres.

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

18 h
Catedral. El cant de les vespres pontifi-
cals.

18.15 h
Des de la pl. de la Font. L’Anada a la Pro-
fessó, amb el Seguici Popular i les co-
lles castelleres que pregonen l’arribada 
de la Senyera de la ciutat i la Corporació 
Municipal. Aquesta expressió de civisme 
torna a inundar els carrers principals de la 
ciutat antiga.
Itinerari: pl. de la Font, baixada Misericòrdia, 
c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria i c. Pare 
Iglésias.
Els grups s’organitzen per a la professó pos-
terior als carrers de les Coques, Sant Pau, 
Palau, Claustre i Escrivanies Velles.

DL23

PROFESSÒ BRAÇ DE SANTA TECLA
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18.30 h
pl. dels Natzarens. Ball de Dames i Vells.

19 h
Des del pla de la Seu. Professó del Braç 
de Santa Tecla. Tercera i última sortida al 
complet del Seguici Popular i les colles cas-
telleres. Cap a les 20  al llindar de la catedral, 
apareix el tabernacle de la santa acompan-
yat per la Cobla de Ministrers de la Ciutat de 
Tarragona, la Banda Unió Musical interpreta 
la Marxa de Santa Tecla i els campaners en-
geguen el repic general fins que perden de 
vista la relíquia. El Capítol de la Catedral, el 
clergat, la Senyera de la ciutat, els represen-
tants de les ciutats germanes i la Corporació 
Municipal, amb escorta de macers, uixers 
i Guàrdia Urbana de gran gala, tanquen la 
professó.
Itinerari: pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c. Mer-
ceria, pl. de les Cols, c. Major, baixada Mise-
ricòrdia, c. Cós del Bou, baixada Pescateria, 
Pilat, pl. del Rei, c. Santa Anna, pl. del Fòrum 

(per les dues bandes de la plaça), c. Arc de 
Sant Bernat, c. Granada, pl. Sant Antoni, pl. 
Carles Llorach, c. de la Mercè, pl. de l’Oli, c. 
Pescateries Velles, c. Nou del Patriarca i pla 
de la Seu.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

19.30 h
Pl. de l’Antic Escorxador. Ball de Dames i 
Vells.

20.30 h
Rambla Nova, davant del monument a la 
sardana. Sardanes de Festa Major amb la 
Cobla Reus Jove.
Organitza: Agrupació Sardanista Tarragona 
Dansa

20.30 h
Pl. dels Natzarens. Darrera representació 
del Ball de Dames i Vells.

DL23
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DL23
21.15 h
Aproximadament, pla de la Seu. L’Entrada 
del Braç de Santa Tecla. En retornar la 
relíquia a la catedral, tot el Seguici Popular 
s’obre al seu pas i executa la ballada conjun-
ta. Balls, bestiari, entremesos i representa-
cions al·legòriques la saluden. Els castellers 
alcen els seus vanos i pilars. Les campanes 
i les salves pirotècniques marquen el lent 
avançament del braç, i es precipiten la 
col·lecció de focs d’artifici, l’oripell daurat i la 
joia pirotècnica de la palma del martiri prepa-
rada per la Pirotècnia Valenciana.
Acte retransmès en directe per 
Tarragona Ràdio. 

Tot seguit, des del pla de la Seu. Tornada 
de Professó amb la Baixada del Se-
guici. Portants, balladors i músics enfilen el 
carrer Major en una baixada espectacular. El 
conjunt del Seguici completa la seva darrera 
aparició d’aquest 2013.
Simultàniament, a la catedral. Cant dels 
Goigs i retorn de la relíquia de la santa a 
l’urna de la seva capella.
I després, a la plaça de la Font. Darrera 
tanda de lluïment del Seguici Popular. 
Com a la Vigília, els onze grups entre el Ball 
de Bastons i la Moixiganga realitzen simultà-
niament la seva exhibició. Entre les danses i 
els entremesos es pot veure, per única vega-
da, la figura bastonera de la Mort del Dimoni, 
enmig del foc de sofre.

22 h
Pl. del Fòrum. Darrers parlaments del 
Ball de Serrallonga. Les persones amb 
deficiències visuals podran recollir els parla-
ments del Ball de Serrallonga en braille.

22.30 h
Des de la punta del Miracle i contemplables 
des de la platja del Miracle, el passeig Ma-
rítim, el Moll, el Port Esportiu, el Balcó del 
Mediterrani, el passeig de les Palmeres, la 
baixada de Toro, el vial Bryant, el passeig de 
Sant Antoni i la Via Augusta. El castell de 
focs de Santa Tecla, que serà disparat per 
la Pirotècnia Valenciana de Llanera de Ranes 
(la Costera).
Patrocina: BASF

23 h
Parc de Saavedra. Punxadiscs Ganjani-
ghts. Ganjanights és un programa de ràdio 
dedicat a la música jamaicana, amb algunes 
pinzellades de soul, punk i Oi!
Organitzen: Bar El Portal i Bar Kino Tarragona

24 h
Sala El Cau, c. Trinquet Vell, 2. Festa Tasmà-
nia amb DJ The Krap.
Organitza: El Cau
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8 h
Des de la pl. de la Font. Les matinades de 
la jornada castellera de la Mercè: Gra-
llers dels Xiquets de Tarragona, de la Colla 
Jove Xiquets de Tarragona, dels Xiquets del 
Serrallo i dels Castellers de Sant 
Pere i Sant Pau.

10 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Missa 
de la festa patronal del centre, oficiada per 
l’arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, amb la 
Coral Mare de Déu de la Mercè.

11.30 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Cas-
tells amb els Xiquets de Tarragona.

13 h
Pl. de les Cols. Castells, torres i pilars, 
davant de les escales més castelleres de 
Catalunya. Xiquets de Tarragona, Colla Jove 
Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i 
Castellers de Sant Pere i Sant Pau. En aques-
ta 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 tot 
intentant arribar fins a la plaça de la Font i a 
l’Ajuntament.
Acte retransmès en directe per Tarragona 
Ràdio i TAC12. 

LA MERCÈ I EL CORREFOC

24DT

PILAR CAMINANT CASTELLERS DE SANT PERE I SANT PAU
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13.30 h
Pl. de la Font. El concert vermut abans 
dels pilars caminant. Per fer passar els 
nervis abans no arribin, amb els Grallers La 
Virolla i els Grallers Els Veciana.

16.30 h
Residència Mare de Déu de la Mercè. Elabo-
ració del tradicional còctel de la Mer-
cè, a càrrec del reconegut mestre cocteler 
Eduard Boada. Tot seguit, actuació musical 
de Francesc García, Eloy Marco i Dolores 
Labrador.

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

19 h
Local social de la Colla Jove Xiquets de Ta-
rragona, c. Cós del Bou, 23. Concert coral 
infantil amb Els Rossinyols.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla 
Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona
19.30 h
Rambla Nova, davant del monument a la 
sardana. Ballada de sardanes de la Mercè 
amb la Cobla La Principal de Tarragona.
Organitza: Casal Tarragoní 
20 h

DR24

CORREFOC

PILAR CAMINANT XIQUETS DEL SERRALLO
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DR24
Local social de la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, c. Cós del Bou, 23. III Concurs 
de Pastissos “Posa’t morat, Jove!”. 
Concurs obert a la ciutat amb dos premis en 
joc: millor presentació i millor gust. Recepció 
de pastissos participants de 17.30 a 18.30 h. 
Més informació i bases: www.collajove.cat.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla 
Jove
Col·labora: Colla Jove Xiquets de Tarragona

22.30 h
Des de la pl. de la Mitja Lluna. El Correfoc 
de Santa Tecla. Cada any, la darrera nit de 
Festes s’omple de les espurnes i els trons de 
carretilles i sortidors. Enguany les forces de 
l’infern estaran representades pels grups 
Ball de Diables de Vilanova, Ball de Diables 
de Vilafranca, Ball de Diables de l’Arboç, Ball 
de Diables de Tarragona, Colla Diables Vora-
mar del Serrallo, Drac de Banyeres, Drac del 
Morell, el Drac de Tarragona, el Bou de Tarra-
gona i la Víbria de Tarragona.

Recorregut: pl. de la Mitja Lluna, c. Unió, pu-
jada per la Rambla Nova fins al Balcó per un 
lateral, baixada per la Rambla Nova per l’altre 
lateral fins a l’estàtua dels despullats.

24 h
Rambla Nova, al voltant de l’estàtua dels 
despullats. Eixordadores carretillades 
finals.

0.15 h
Des de l’estàtua dels despullats. Sorollosa 
traca per la Pirotècnia Valenciana, amb el 
final de terratrèmol acompanyat de l’emo-
cionant Visca Santa Tecla! i de la 
façana pirotècnica que s’enlaira des 
de l’esquena de l’estàtua de Roger de 
Llúria al mateix Balcó del Mediterrani.

TOTHOM A CÓRRER LA TRACA PER 
ACOMIADAR SANTA TECLA!

CORREFOC
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Dimecres 25 de setembre

20 h, església del Col·legi Lestonnac-L’En-
senyança, Arc de Sant Llorenç, 2. Concert 
de cant coral amb The Issel’s Singers. 
Accés lliure limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Cor The Issel’s Singers

Dijous 26 de setembre

20 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. 
Acte de celebració del 20è aniversari 
del primer castell de nou d’una colla 
tarragonina. Just avui fa vint anys d’aquest 
moment tan important per a la història cas-
tellera, i la Jove vol fer-lo extensiu als seus 
castellers, amics i companys de viatge.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

Divendres 27 de 
setembre

20 h, Casa Canals. Presentació del llibre 
Transitant, de Lluc Queralt (Tarragona, 
1978). Fotografies que han cridat l’atenció de 
l’autor dels llocs d’arreu del món que ha visi-
tat. Textos d’Esperança Cobo, Josep Miquel 
Garcia i el mateix Lluc Queralt.
Coediten: Fundació Forvm per a la Fotografia 
i The Private Space, SCAN Tarragona 2013

Dissabte 28 de setembre

19 h, xabola dels Xiquets del Serrallo, c. Nou 
de Santa Tecla, 9. Xerrada: “Diades cas-
telleres dels 60-70”, a través d’imatges 
recuperades de filmacions en 8 mm d’Oriol 
Rossell. Presentarà la xerrada Eloi Miralles, 
especialista vilafranquí en cultura popular i 
casteller.
Organitza: Xiquets del Serrallo

24 h, XXX Concurs Ciutat de Tarragona 
de Radioaficionats. Més informació: ea3r-
cy@tinet.cat.
Organitza: Ràdio Club del Tarragonès

Diumenge 29 de setembre

9.30 h, Moll de Costa. V Marxa en BTT Me-
morial Josep Lluís Navarro. Informació i 
inscripcions: www.clubciclistatarragona.cat.
Organitza: Club Ciclista Tarragona

I DESPRÉS DE 
STA. TECLA
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Les Jornades Europees de Patrimoni són 
un programa de sensibilització sobre el 
patrimoni cultural, promogut pel Conse-
ll d’Europa en col·laboració amb la Unió 
Europea, concebut com una jornada de 
portes obertes que ha aconseguit un èxit 
sense precedents a tot Europa, ja que en 
l’actualitat els cinquanta estats signataris 
del Conveni Cultural Europeu participen en 
aquesta activitat. El Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya ha fixat la 
celebració d’aquestes jornades a Catalunya 
els dies 27, 28 i 29 de setembre. 

Per cinquè any consecutiu, Tarragona 
també participa en les Jornades Europees 
durant el cap de setmana següent al de la 
festa gran de la ciutat. La Conselleria de 
Patrimoni Històric de l’Ajuntament, a través 
del Museu d’Història de Tarragona, ha orga-
nitzat dues visites a dos dels espais més 
emblemàtics dels monuments declarats 
Patrimoni Mundial per la UNESCO:
* Passejant pel Passeig Arqueològic: 
una visió particular de la muralla de Tarra-
gona i la seva recuperació (punt de trobada 
al portal del Roser, a les 11 h del dia 28 de 
setembre). Durada aproximada: 1.30 h.
* Una església romànica a la ciutat 
de Tarragona: descobrint Santa Maria 
del Miracle (punt de trobada a l’entrada 
de l’Amfiteatre romà, parc de l’Amfiteatre, 
a les 11 h del dia 29 de setembre). Durada 
aproximada: 1 h.

Les visites són gratuïtes i cal inscriure-s’hi 
entre els dies 24 i 26 de setembre trucant 
al telèfon 977 242 220, entre les 9 i les 14 h 
(places limitades). 

JORNADES EUROPEES 
DE PATRIMONI
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Pati del Rei Jaume I, pl. de la Font, 1. “Viu-la”, 
fotografies de Xavier Aguado a l’entorn de la 
nostra festa major. Obert diàriament. Fins al 
30 de setembre.

Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. “Ban da 
vint”. Exposició commemorativa dels vint 
anys de la Banda Unió Musical de Tarragona. 
Del 14 al 24 de setembre.

Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11“ Amb 
quatre ulls”, imatges dels tarragonins 
Josep Maria Rios, Antoni Roca, Albert 
Saludes i Francesc Virgili. De l’11 al 24 de 
setembre.

Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. “El 
perquè del 26”, la història en imatges del 
primer castell de nou d’una colla tarragonina. 
Del 13 al 24 de setembre.

Antic Ajuntament, c. Major, 39. “Exposició 
a l’entorn dels diferents vestits del Ball 
de Diables de Tarragona, 1984-2013”. 
Del 14 al 29 de setembre.

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
pl. del Rei, 5. “El sexe a l’època romana”. 
Fins al 29 de setembre. Laborables, de 9.30 a 
20.30 h; festius, de 10 a 14 h.

Display Espai Jove La Palmera, pl. Imperial 
Tàrraco, 1. “Mirall Lifestyle”. Fins al 15 de 
juny de 2014.

Espai Turisme, c. Major, 39. “Santa Tecla 
als ulls: fotografies de Salva López”. 
Obert de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h; diu-
menge, de 10 a 14 h.

Fundació Forvm. Casa Canals, c. d’en Grana-
da, 11. Col·lecció d’obres vintage, dels 
anys vuitanta i noranta, del fotògraf 
Humberto Ribas (1937-2009).

Museu d’Art Modern de Tarragona, c. Santa 
Anna, 8. “Pau Casals, col·leccionista 
d’art”. De l’11 de juliol al 6 d’octubre. De di-
marts 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.

Els Fogons de l’Isma, pl. de la Mitja Lluna, 2. 
Exposició del taller d’enquadernació 
i ceràmica del Centre Penitenciari de 
Tarragona. Una visió de la nostra ciutat 
feta des de la manca de llibertat. Del 13 al 29 
de setembre.
Organitza: Centre Penitenciari de Tarragona

Museu del Port, Refugi 2, Moll de Costa. “El 
retorn de les expedicions”. Col·lecció 
d’obres artístiques, científiques i altres his-
tòries de viatges sobre les representacions 
mentals i els prejudicis als barris populars. 
Del 21 de setembre al 25 d’octubre.
Organitzen: Associació Ariadna, Fundació 
Casal Amic i URV (amb la col·laboració de la 
Comissió Europea i el Museu del Port)

LES 
EXPOSICIONS
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Tinglado 1 del Moll de Costa. “Ars Mechani-
cae”. Enginyeria medieval a Espanya. 
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 
19 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins al 13 
d’octubre.
Organitzen: CEDEX i Fundación Juanelo Tu-
rriano
Col·labora: CEMAPT

Tinglado 2 del Moll de Costa. “Crossing 
Limits”, d’Andrea Eidenhammer. De 
dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 19 
h; diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins al 13 
d’octubre.

Fundació Vicente Ferrer “Mujeres. 
Fuerza del cambio”. Clinica Curull. Ram-
bla Nova 114, baixos. Del 9 al 27 de setembre.

De dilluns a dijous de 9.00 a 20.00h. Diven-
dres de 9.00 a 19.00h.

Tinglado 4 del Moll de Costa. “L’aigua és el 
fluid de la vida”, de l’Associació Cultural 
Tàrracoart. De dimarts a dissabte, de 10 a 13 
h i de 16 a 19 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h. 
Fins al 16 d’octubre.

Museum Cafè, c. Sant Llorenç, 5. “Però, 
això què és”, de Dolors Torrents. Obert de 
dimarts a dissabte, a partir de les 21.30 h. 
Fins al 14 d’octubre.
 
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. “IV 
Mostra Artística i Literària de Socis”. 
Obert de dilluns a divendres, de 17 a 21 h. Fins 
al 29 de setembre.

L´EFECTE 
SANTA TECLA
Santa Tecla és un esclat d’emocions, de si-
tuacions, d’instants, que només passen en 
un moment de l’any i que ho canvien tot. Els 
carrers bateguen, ens brillen els ulls i, fins i 
tot, creem una nova estació entre l’estiu i la 
tardor. És l’Efecte Santa Tecla.

Descobreix l´efecte 
Santa Tecla

La Ruta dels Codis Teclers
Coneixeu les nostres Festes? Bé si veniu de 
fora o si sou de Tarragona, enguany us pro-
posem que descobriu l’Efecte Santa Tecla a 
partir d’una ruta de codis QR escampats pels 
indrets més emblemàtics de les Festes. Si 
camineu pel carrer Major, la plaça de les Cols, 
la plaça de la Font, la plaça de Dames i Vells, 
el pla de la Seu i la baixada Misericòrdia po-
dreu localitzar diversos codis que us mostra-
ran, a l’aparell mòbil, com els espais on sou es 
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transformen durant aquests dies i gaudireu, 
doncs, de la vitalitat que arriben a acollir.
 
La Fotògrafa Convidada
Cada mes Tarragona Cultura convida un fo-
tògraf a mostrar, a la xarxa social Instagram, 
la seva visió de la cultura. Durant el mes de 
setembre l’ iger convidada és Gabriella No-
nino (http://www.tarragonablog.com/), a qui 
hem demanat que ens expliqui, visualment, 
com viu ella les Festes. Totes les imatges 
les podreu veure a http://instagram.com/
tgncultura.

El Tuitaire Convidat
Durant aquests dies, les xarxes socials bullen 
de Santa Tecla. Enguany us proposem que, a 
banda de seguir el dia a dia de les Festes a 
través del Twitter de Santa Tecla, us feu 
seguidors del Twitter de Tarragona Cultura, 
on, entre altres continguts, podreu conèixer, 
en missatges de 140 caràcters, les recoma-
nacions del nostre tuitaire convidat: Lluís 
Gavaldà. Ell ens guiarà per la “seva” festa 
i segur que en descobrim nous aspectes i 
detalls. Les seves piulades aniran signades 
amb les sigles LG.

Santa Tecla al teu mòbil
Des de l’Ajuntament de Tarragona posem a 
la vostra disposició de manera gratuïta l’app 
Agenda Cultural de Tarra-
gona, que, a banda d’oferir-vos 
el programa oficial de les Festes 
permanentment actualitzat, us 
continuarà informant de l’activitat cultural 
que hi ha a la ciutat durant la resta de l’any. 
Una eina de referència per conèixer l’últi-
ma hora de la programació que, a més, us 
permetrà marcar els actes preferits al vostre 
calendari, compartir-los a les xarxes i cercar-
los per aquells temes que més us interessin.

Comparteix l´efecte 

Santa Tecla

Concurs Mirades de Tarragona. 
Objectiu: Santa Tecla
Tarragona Cultura, el Patronat Municipal 
de Turisme i InstagramersTGN convoquen 
el concurs fotogràfic per buscar les millors 
imatges de les Festes de Santa Tecla: dels 
elements del Seguici Popular i dels seus por-
tants i dels actes de la seqüència ritual; però 
també d’aquelles activitats menys multitu-
dinàries, de les reaccions del públic, punts 
de vista insòlits… Es valorarà la qualitat de la 
imatge i l’originalitat de la mirada.
Ens podeu enviar les vostres fotografies a 
l’adreça miradesdetgn@gmail.com o bé pu-
blicar-les a Instragram amb l’etiqueta #mi-
radessantatecla. El jurat del concurs està 
integrat per Jordi Abelló, Pep Escoda, Manel 
Granell, Carles Llop, Montse Riera i Ivan Ro-
don. El termini per enviar-les finalitza el 29 
de setembre.
Consulteu-ne les bases i els premis a http://
tblog.tarragona.cat. Podreu guanyar rutes 
culturals per la ciutat, una estada, àpats i fins 
i tot una càmera professional Fujifilm X10 de 
12 megapíxels. 
Amb la col·laboració de Tarragona 2017, Jocs 
Mediterranis.

El Detall del Dia
Cada matí de les Festes, al Facebook de 
Santa Tecla (http://www.facebook.com/
santateclatarragona) compartirem un detall 
fotogràfic d’algun element festiu i us propo-
sarem que endevineu d’on prové. La primera 
persona que enviï la resposta correcta rebrà 
un obsequi relacionat amb les Festes. Onze 
matins, onze detalls, onze premis.

Santa Tecla emprenedora
Santa Tecla també és un bon moment per 
conèixer projectes innovadors del nostre te-
rritori, com el dels emprenedors del progra-
ma YUZZ que han desenvolupat l’aplicació 
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de mòbil Air Comments. Aquesta aplicació 
permet, mitjançant la realitat augmentada, 
llegir i afegir comentaris “a l’aire” mentre 
ens estem movent per la ciutat. Us animem 
a recomanar la festa en aquesta nova xarxa 
social, que actualment està disponible per 
a sistema iOs, però que ben aviat també ho 
estarà per a Android, i també a descobrir-hi 
la Ruta dels Codis Teclers. 

Santa Tecla en línia
Si voleu immediatesa, informació en cas de 
pluja o l’última hora dels actes de les Festes: 

http://www.twitter.com/SantateclaTGN i 
http://www.facebook.com/santateclatarra-
gona.

Si voleu consultar el programa d’actes a In-
ternet: http://santatecla.tarragona.cat.

Si voleu conèixer més a fons alguns dels pro-
tagonistes de la festa: http://tblog.tarragona.
cati http://publics.tarragona.cat.

Etiqueta de les Festes: #santatecla2013

La Festa al Ulls
El projecte del fotògraf tarragoní Pep Escoda 
per tal que destacats noms de la fotografia 
vinguin a Santa Tecla i en captin la seva 
visió particular i singular arriba enguany a 
la novena edició. L’any passat va ser entre 
nosaltres el barceloní Salva López. Aquest 
fotògraf, interessat especialment a plasmar 
les relacions humanes, ens mostrarà el re-
sultat visual de la seva visita a la sala d’expo-
sicions Espai Turisme de l’Antic Ajuntament, 
c. Major, 39.

2n Concurs Fotogràfic Instagram 
#santateclacastellera
Amb motiu de les Festes de Santa Tecla 
2013, l’Associació d’Amics de la Colla Jove or-
ganitza el 2n Concurs Fotogràfic Instagram. 

FOTOGRAFIA 
I FESTA

Fotografies de castells durant les Festes, 
amb tres premis: Jurat, Popular i Jove. Més 
informació: www.collajove.cat.

Santa Tecla Digital 2013. Concurs de 
Fotografia Digital
L’Agrupació Fotogràfica de Tarragona convo-
ca aquest concurs de fotografia digital sobre 
la festa gran de la ciutat. Consulteu-ne les 
bases a: http://agrupaciofotograficadetarra-
gona.jimdo.com/.
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La presència festiva de la ciutadania 
amb discapacitat - 23a edició

El programa Festa per a Tothom, impulsat 
des del 1991 pel Servei Municipal de la Disca-
pacitat, pretén contribuir a una visualització 
més destacada del fet de la discapacitat 
com a dimensió humana i social, mitjançant 
dispositius que faciliten la participació dels 
col·lectius en la festa, prenent-la com a mo-
ment àlgid de la ciutat, veritable receptora 
del projecte. 
Amb la implicació d’un equip que adopta el 
format de penya festiva, en el qual queden 
diluïdes les condicions de discapacitat i 
voluntariat, amb la disposició de transport 
adaptat, amb el servei d’interpretació de 
llengua de signes i amb el foment de l’ac-
cessibilitat dels llocs festius, es participa en 
un seguit d’actes festius i se’n protagonitzen 
d’altres, com ara: 
El dissabte 14, a les 13 h, al Balcó del Medi-
terrani, el consistori oferirà la recepció a tots 
els participants de Festa per a Tothom.
El dimarts 17, a les 18 h, la Residència de 
Grans Discapacitats Físics Sant Salvador 
STS Assistencial té la gentilesa d’oferir una 
visita a totes les persones participants en 
el Festa per a Tothom, durant la qual es 
representarà l’obra teatral El love del llop, 
representada pel grup Rodavlas, format per 
residents i professionals.
La llengua de signes serà un dels parlars de 
la festa des del mateix Pregó, el dissabte 21, a 
les 18 h, al Saló dels Plenaris de l’Ajuntament, 

dins d’un itinerari d’actes festius adreçat a la 
comunitat sorda.
Per gentilesa de l’ONCE, el programa de 
Festes està transcrit al sistema braille, dispo-
nible a l’estand de Festes a la Rambla Nova 
i a la seu de l’ONCE, Rambla Vella, 10. Així 
mateix, el web de les Festes incorpora els 
paràmetres d’accessibilitat.

Tots els espais festius són accessibles a les 
persones amb mobilitat reduïda.

Des del 2002, Festa per a Tothom compta 
amb el suport de Dow Chemical i la compli-
citat del seu equip humà.

FESTA PER A 
TOTHOM:
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EMT. Servei d’autobusos
www.emtanemambtu.cat

Seguretat

Mesures de seguretat que cal seguir 
als llocs on es realitzen actuacions 
amb foc:

· MANTINGUEU portes i finestres tancades, 
persianes abaixades, aparadors i vidres 
protegits i tendals recollits, i no tingueu roba 
estesa o altres elements similars.

· NO COL·LOQUEU cap element que pugui 
obstaculitzar l’actuació o el pas fluid de la 
gent.

· NO TIREU aigua fins que no hagi acabat 
l’actuació.

· NO ENCENGUEU foc ni fumeu a prop de 
les bosses o els carretons del material 
pirotècnic.

· NO ENVAÏU l’espai de l’actuació i no agafeu 
ni destorbeu cap dels seus membres.

· VESTIU preferentment roba de cotó o 
texana, en cap cas fibra sintètica. I barret o 
bé un mocador lligat al cap.

· MANTINGUEU LES DISTÀNCIES de 
seguretat adients per prevenir-se de les 
espurnes i detonacions dels productes 
pirotècnics.

· 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.

En cas de pluja

Us demanem calma i comprensió. L’organit-
zació treballa permanentment perquè totes 
les activitats funcionin, però la climatologia 
és un handicap de vegades insuperable. 
Consulteu les alternatives que us oferim al 
web, a Facebook i a Twitter.

Tot i així, els següents escenaris tenen a 
cobert tant la zona de músics com la d’es-
pectadors, per la qual cosa els actes es faran 
sempre d’acord amb els horaris previstos:
Antiga Audiència
Casa de la Festa
Catedral
Sala August del Palau de Congressos
Teatre Auditori del Camp de Mart
Teatre Metropol
Teatre Tarragona

La diada castellera del diumenge 15, 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’endarreri-
ment de 30 o 60 minuts.

La professó del dia 23 es limitaria a ser una 
Entrada del Braç. Si plogués un cop iniciada 
la professó, quan amainés es faria l’Entrada 
dins la catedral.

Activitats que es traslladaran a escenaris 

INFORMACIÓ ÚTIL
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alternatius en cas de pluja, sempre que sigui 
possible tècnicament:

Trasllats a l’Antiga Audiència:
Dia 24. Cafè concert de grallers locals.

Trasllats al Teatre Tarragona:
Dia 22. Balls parlats.

Estand de Festes
Rambla Nova, al vestíbul del Teatre Tarrago-
na: diàriament, de l’11 al 24 de setembre, de 
10.30 a 14.30 h i de 17.30 a 21.30 h.
Dimarts 24 de setembre, de 10.30 a 14.30 h.

Casa de la Festa
Via Augusta, 4.
Podeu visitar gratuïtament el nostre Seguici 
Popular i endinsar-vos en la seqüència ritual 
de la festa gran de Tarragona.
Horaris:
Divendres, de 10 a 13 h.
Dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenge, d’11 a 14 h.
Per motius operatius, romandrà tancada els 
dies 21 i 22 de setembre.
Visites guiades gratuïtes els dies 13, 14, 15 i 20 a 
les 12 h. El dia 14, també visita guiada a les 18 h.

Recintes del Museu d’Història de 
Tarragona
Durant les Festes de Santa Tecla l’entrada als 
recintes del Museu d’Història de Tarragona 
serà gratuïta del 20 al 22 de setembre. El dia 
23 restaran tancats. 

TAC 12, la televisió pública del 
Camp de Tarragona
Programació especial de les Festes 
de Santa Tecla 2013, retransmissions en 
diferit.

Diumenge 15
18 i 21.30 h, diada castellera del primer diu-
menge de Festes.

Reemissions en diferit el dilluns 16 al matí i 
diumenge 22 a la tarda.

Divendres 20 
20.30 i 22.30 h, Cercavila de la Santa Tecla 
Petita.
Reemissions en diferit el dissabte 21 al matí.

Dilluns 23
10, 12.30 i 18.30 h, parlaments del Ball de Da-
mes i Vells (reemissió el dimarts 24 a les 13 h).
10.30, 14.30 i 16.30 h, Cercavila de Santa Tecla.
22.30 h, diada castellera de Santa Tecla (ree-
missió el dimarts 24 a les 10.30 h).

Dimarts 24
13.45 h, aproximadament, en directe, 
baixada dels pilars caminant.

Tarragona Ràdio, la ràdio de 
la ciutat
Programació especial de les 
Festes de Santa Tecla 2013, re-
transmissions en diferit.
Podeu sintonitzar Tarragona Ràdio al 96.70 
de la FM.

Diumenge 15
11 h, la Crida.

Dilluns 23 
8.30 i 18.30 h, Dames i Vells.

Recomanacions per gaudir d’una festa 
de Santa Tecla més saludable:
Us recomanem el consum moderat i respon-
sable de begudes alcohòliques.
Si teniu previst prendre begudes alcohòli-
ques, procureu menjar abans.
Si heu de conduir, val més que no begueu al-
cohol, ja que altera seriosament les facultats 
necessàries per a la conducció.
Recordeu que la beguda típica de Tarragona 
és d’alta graduació, 43 i 55 graus d’alcohol 
(una cervesa conté entre 5 i 9 graus d’alcohol).
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Podeu adquirir tot el material de les Festes a 
l’estand de la Rambla Nova, instal·lat al vestí-
bul del Teatre Tarragona: les samarretes, els 
mocadors, la bossa…, i tot allò que editen les 
entitats festives de la nostra ciutat. Aquí en 
teniu algunes mostres:

La samarreta
Editada pel Ball de Diables de Tarragona. 
També la podeu adquirir als establiments 
El Negrito i la Negrita, Llibreria La Capona, 
Patronat de Turisme (punts d’informació 
turística de la Rambla Nova i del carrer Ma-
jor), Joieria Feijoo, El Lloro, Bar Las Vegas, 
Atmósfera Sport i també al Mercat Central i 
a l’estand de Festes.
10 €

El mocador
Editat per la Moixiganga de Tarragona. El 
trobareu als cellers de la ciutat Bodega Enric, 
Bodega Jové, Celler Rovira, Bodega Jordà i 
Celler del Port, i a la Vinoteca Rovira. També 
al Patronat de Turisme, al Mercat Central i a 
l’estand de Festes.
5 €

El barret
Confeccionat per l’Empresa Municipal de Mi-
tjans de Comunicació. El podeu trobar a l’es-
tand de promocions del Mercat. Comprant a 
les parades de l’Associació obtindreu vals de 
descompte!
3 €
Enguany compra el teu barret de gala. Hi ha 
un model en verd i un altre en groc.
4 €

La bossa
Editada per la Colla de Diables Voramar i la 
Víbria de Tarragona. El podeu trobar als es-
tabliments Llibreria Nàutica Cal Maties, Vins 
i Licors Jové, El Lloro, El Negrito i la Negrita, 
i també al Mercat Central de Tarragona, al 
Patronat Municipal de Turisme i a l’estand 
de Festes.
6 €

El puzle
Editat pels Grallers Els Quatre Garrofers. Pot 
adquirir-se a El Lloro, El Negrito i la Negrita, 
Llibreria La Capona, Llibreria Nàutica Cal 
Maties, Quiosc 
Papereria Tra-
ma, La Picateca, 
Quiosc del Barri, 
i també al Mercat 
Central i a l’es-
tand de Festes.
8 €

LA BOTIGA DE LES FESTES
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La xapa
Editada per l’Agrupació Cultural i Esportiva 
de CCOO de l’Ajuntament de Tarragona. La 
podeu trobar a l’estand de Festes.
1 €

Les llibretes i els imants
Fundació Topromi és un centre de treball 
adaptat, que dissenya i elabora les llibretes 
i els imants de Santa Tecla. Els podeu trobar 
a l’estand de Festes.
Llibretes: 3 €; imants conjunt de dos: 1,5 €.
www.topromi.com

El subratllador
Pensat per la Pipel Entertainment, aquesta 
nova peça s’incorpora al variat marxandatge 
festiu.
1,50 €

Els contes del Seguici de Tarragona
Nova col·lecció dels Contes del Seguici 
de Tarragona. El primer volum, , ha anat a 
càrrec de Jordi Bertran (text) i Dídac Fran-
cisco (il·lustracions). Editat per l’Associació 
d’Amics de la Colla Jove i Insitu Comunicació.
10 €
També els podeu trobar a les llibreries Aba-
cus, La Capona, La Rambla, i al local social 
de la Colla Jove Xiquets de Tarragona els 
dies d’assaig.

I també: el marxandatge més original…
Tatuatges (d’aquells que marxen) del bes-
tiari tarragoní, gomes de cabell i collarets. 
Ho podeu trobar a To2bebe & Kids, Rambla 
Vella, 25.
Les samarretes més fantàstiques del Seguici 
Popular. Enguany, el Drac i la Cucafera. Les 
podeu trobar a La Galette, c. Merceria, 4. 

LES FOTOGRAFIES DEL PROGRAMA
David Oliete (Ganyotes), foto de la portada de 
Lo tres de nou: Món casteller  (volum I, pàgi-
na 256), Arxiu Ball de Diables de Tarragona, 
Arxiu del Departament de Cultura, Fundació 
GF, Albert Saludes, Josep M. Rios, Francesc 
Virgili, Begoña Parra, Paula Arbeloa, Carles 
Llop, Miguel Tost i Andrea Fontbona.
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Patrocinadors

AMB EL SUPORT de

MITJANS oFICIALS

COL.LABORADORS
Ashland Industries Hispania, S.A.
UTE Jardiners de Tarragona
Ruzafa
Griñó
Sirvent
Invall
URBASER




