Declarada Festa Tradicional d’Interès
d
Nacional l’any
any 1996 i Festa Patrimonial d’Interès
d
Nacional
l’any
any 2010 pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i declarada també Festa d’Interès
d Interès Turístic pel
Govern de l’Estat l’any 2002.
Una de les festes majors més emblemàtiques dels Països Catalans.
EFEMÈRIDES
40 anys de la represa del Ball de Bastons de Tarragona
35 anys de l’Esbart
Esbart Dansaire de Tarragona
30 anys de la Mulassa
en Serrallonga
30 anys del Ball d’en
30 anys de So Nat - Grallers
rallers de Tarragona
20 anys del Ball de Valencians
15 anys del Ball dels Set Pecats Capitals
15 anys de la recuperació de la Cobla de Ministrers del Consell Municipal
15 anys de la Mulassa Petita
15 anys de la Cucafera Petita
Tarragonines, tarragonins, tecleres i teclers: guarniu finestres i balcons amb senyeres i domassos!
Actes previs
Del 4 al 8 de setembre, a la sala d’actes
d
de l’Antiga
Antiga Audiència i per tercer any consecutiu, els
Rossinyols de Tarragona organitzen el Taller Coral de Santa Tecla, obert a nens i nenes de 3 a 16
anys amb ganes de cantar. Hi haurà música, dansa, jocs i manualitats, i prepararan una cantata que
es farà ell dia 24 de setembre al local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Més informació i
inscripcions a rossinyolstgn@gmail.com.
rossinyolstgn@gmail.com
Horari: de 10 a 13.30 h
Preu: 20€ (gratuït per als
ls Rossinyols del curs 2016/2017)
2016/
Organitza: Associació Cor Ciutat de Tarragona
Dimarts 5 de setembre
proveta. Un taller per desenvolupar
18 h, Mercat Central. Petits Paradistes. Gastrolab, cuina de proveta.
la creativitat, la innovació i els bons hàbits. Places limitades. Durada:
Durada 90 minuts. Activitat gratuïta.
Inscripcions a la Parada Festivaa del Mercat.
Mercat
Organitza: Mercat Central de Tarragona - Col·laboren: Club dels Tarraconins i Petits Enginyers
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Dimecres 6 de setembre
11 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Inscripcions per al joc de rol L’assassí de la pastanaga.
Inscripcions fins a les 14 h. Més informació a www.facebook.com/pastanaga.tarragona.Preu: 2€.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Xaloc
19.30 h, Teatret del Serrallo, antic Pòsit de Pescadors. Festa de celebració del quart aniversari
de la revista Fet a Tarragona amb la presentació del número 25 de la publicació, que recull 25
històries d’èxit a la ciutat. A més, música en directe i audiovisual casteller.
Organitza: Fet a Tarragona - Col·labora: Port de Tarragona
Dijous 7 de setembre
12 h, Mercat Central. Menja’t el Gegant Modernista. Una activitat dirigida a mostrar aquest
equipament modernista i la seva història d’una manera divertida i entretinguda. Una proposta per
conèixer anècdotes d’aquest equipament públic i descobrir els seus productes i sabors actuals a
través d’una degustació. Places limitades. Durada: 75 minuts. Preu de l’activitat: 5€. Inscripcions a
la Parada Festiva del Mercat.
Organitza: Mercat Central de Tarragona - Col·labora: Caves Adernats
17 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Inscripcions per al joc de rol L’assassí de la pastanaga.
Inscripcions fins a les 20 h. Més informació a www.facebook.com/pastanaga.tarragona. Preu: 2€.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Xaloc
20 h, Tinglado 4 (BIS) del Moll de Costa. Inauguració de l’exposició “Santa Tecla aquarel·lada”,
de Josep M. Sánchez Maza. Una visió realista i humana de la nostra festa major.
Organitza: Port de Tarragona
Divendres 8 de setembre
17 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Inscripcions per al joc de rol L’assassí de la pastanaga.
Inscripcions fins a les 20 h. Més informació a www.facebook.com/pastanaga.tarragona. Preu: 2€.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Xaloc
20 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Inauguració de l’exposició fotogràfica “L’evidència
suggerida”, d’Oriol Segon, en el marc del projecte La Festa als Ulls de l’any passat. Així explica
el fotògraf manresà la seva experiència: “He anat a l’espai on batega el cor de la festa i n’he tornat
amb imatges. Si m’hi acompanyes et donaré sols un consell: que tractis de desaprendre, que
t’aproximis a la mirada del nen abans del saber, a l’evidència prèvia a les paraules. Sí, hi ha joc. Sí, hi
ha alegria. Sí, hi ha plor. Hi ha tantes experiències que volen ser enteses i a aquestes alçades, les
dels adults, ja sabem que la millor manera d’entendre-les és llençar-se al misteri de viure-les i
tornar-ne sense noms i plens de vida potser amb Santa Tecla als ulls.”
Santa Tecla als Ulls és un projecte dirigit pel fotògraf tarragoní Pep Escoda que pretén buscar (i
trobar) noves mirades a la nostra festa major.
Dissabte 9 de setembre
17 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Inscripcions per al joc de rol L’assassí de la pastanaga.
Inscripcions fins a les 20 h. Més informació a www.facebook.com/pastanaga.tarragona. Preu: 2€.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Xaloc
18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la
família. Places limitades.
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Organitza: Imaginautes Serveis Culturals
Diumenge 10 de setembre
10 h, jardins del Camp de Mart. 2n Trofeu de Bitlles Catalanes Ciutat de Tarragona.Diuen que els
romans van introduir a les nostres terres el trunculorum ludus (joc dels tronquets). Els Xiquets de
Tarragona han recuperat aquest joc ancestral per a la nostra ciutat.
Organitza: Xiquets de Tarragona
12 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la
família. Places limitades.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals
12 h, pl. de l’Antic Escorxador. Vermut Mulasser amb Cris&petes. 30 anys no es fan cada dia, i els
mulassers ho celebren amb el primer vermut de Santa Tecla.
Organitza: Mulassa de Tarragona
18 h, plaça Verdaguer. Assaig de castells a la fresca. La Jove ens proposa un assaig casteller fora
del seu local. S’acosten grans castells!
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
19 h, c. Rebolledo, entre els carrers Sant Miquel i Cartagena. KukiTecla 2017 Warm-up. Anem
escalfant la nit de Kukitecla amb la nostra kukizumba, el millor sopar i moltes sorpreses!
Organitzen: Kuki Events, Premium Club, La Llar del Pernil, La Murga i Els Arcs - Col·laboren: AV
Barri del Port i Associació Empresaris BaixaTGN
22 h, c. Rebolledo, entre els carrers Sant Miquel i Cartagena. KukiTecla 2017 Open Air. Arriba la
segona edició de la festa open-air més petarda de Santa Tecla: Kukitecla 2017 amb l’actuació de
Rebeca, Jano DJ, Vayatella Versace, Lady Isa, LaBonpreu & LaCaprabo i els Banana Laser DJ Show.
Més informació a www.kukifriendly.com.
Organitzen: Kuki Events, Premium Club, La Llar del Pernil, La Murga i Els Arcs - Col·laboren: AV
Barri del Port i Associació Empresaris BaixaTGN
23 h, Premium Club, c. Rebolledo, 11. KukiTecla 2017 Edition. Encara no coneixes la festa més
petarda de la ciutat? La festa friendly més atrevida de Tarragona? Vine a celebrar amb nosaltres el
tancament de la segona temporada de Kuki! Actuació i photocall de Rebeca. No paris de gaudir amb
els nostres Jano DJ, Lady Isa, LaBonpreu & LaCaprabo, Banana Laser DJ Show i Los Kukis. Espectacle
de varietats i moltes sorpreses en el tancament de temporada de la Kuki Friendly Party. Entrades a
la venda des de 12€ (amb consumició) awww.kukifriendly.com.
Organitzen: Kuki Events i Premium Club
Dilluns 11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya
10 h, vestíbul del Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. Obertura de l’estand de Festes. Des d’avui i
fins al dia de la Mercè, aquest espai acollirà l’aparador festiu i el punt d’informació de les festes de
Santa Tecla 2017.
11.30 h, vestíbul del Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. Inauguració de l’exposició “Déu vos
guard… 30 anys de la recuperació del Ball d’en Serrallonga”, un recorregut per la trajectòria
d’aquest ball de bandolers després de 30 anys de retrobada presència al nostre Seguici Popular.
Organitza: Ball d’en Serrallonga de Tarragona
12 h, pla de la Seu. Tradicional diada castellera de l’Onze de Setembre amb les quatre colles
castelleres de la ciutat. Cada colla intervé per torn rotatiu, decidit prèviament per sorteig. La diada
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consta de tres rondes; la colla que no completi les tres construccions pot disposar de fins a dues
tandes més, mantenint sempre l’ordre sortejat.
19.30 h, Rambla Nova, davant del monument a la Sardana. Ballada de sardanes de la Diada
Nacional amb la Cobla Cossetània.
Organitza: Casal Tarragoní
Dimarts 12 de setembre. Santa Tecla als Hospitals
Des de l’any 2013, la festa també arriba als centres sanitaris a través de la Santa Tecla als
Hospitals. La festa s’intenta fer present a tot arreu. Festa per a tothom!
9.30 h, Hospital Universitari Joan XXIII. Santa Tecla als Hospitals. Els Nanos Nous als Hospitals.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Hospital Universitari Joan XXIII i Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla
10.30 h, Sociosanitari Francolí. Santa Tecla als Hospitals. Els Nanos Nous als Hospitals.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Hospital Universitari Joan XXIII i Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla
11.30 h, Sociosanitari Llevant. Santa Tecla als Hospitals. Els Nanos Nous als Hospitals.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Hospital Universitari Joan XXIII i Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla
18 h, Mercat Central. Petits Paradistes. Impressió de productes 3D. Un taller per desenvolupar la
creativitat, la innovació i els bons hàbits. Places limitades. Durada: 90 minuts. Activitat gratuïta.
Inscripcions a la Parada Festiva del Mercat.
Organitza: Mercat Central de Tarragona
Col·laboren: Club dels Tarraconins i Petits Enginyers
19 h, local social de l’Associació de Veïns de l’Av. Maria Cristina, av. Maria Cristina, 34. Presentació
del retallable del Banderer de Santa Tecla 1800. Un treball didàctic que forma part del projecte
de recuperació de la memòria històrica de la bandera de Santa Tecla del 1810.
Organitza: Associació Cultural Tarragona 1800
19.15 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert de
canalla.
20.30 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig general de
castells.
Dimecres 13 de setembre. Santa Tecla a les Escoles
Per anar escalfant els motors festius els primers dies de Santa Tecla, res millor que l’activitat que ha
ajudat els nens i nenes de la nostra ciutat a conèixer les interioritats d’alguna de les entitats del
nostre Seguici Popular: la Santa Tecla a les Escoles. Enguany amb més elements i entitats que mai!
9 h, Escola Torreforta. Santa Tecla a les Escoles. La Víbria a les Escoles.
9 h, Escola Els Àngels. Santa Tecla a les Escoles. La Cucafera a les Escoles.
9 h, Escola Mediterrani. Santa Tecla a les Escoles. Els Nanos Nous a les Escoles.
9 h, Escola Sant Rafael. Santa Tecla a les Escoles. Els Xiquets de Tarragona a les Escoles.
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11.30 h. Fundació Onada, c. Riu Llobregat, 10. Els Nanos Nous a la Fundació Onada. Visita al
centre ocupacional amb la intenció de fer extensiva la festa a tots els col·lectius.
19 h, Diputació de Tarragona, sala Santiago Costa, pg. de Sant Antoni, 100. Presentació del cinquè
volum de la col·lecció Els Contes del Seguici de Tarragona: El Maginet de les Timbales, amb
textos de Jordi Bertran i il·lustracions de l’Armand, editat per l’Associació d’Amics de la Colla Jove i
Insitu Comunicació.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
19 h, CaixaForum Tarragona, c. Cristòfor Colom, 2. Inauguració de l’exposició “Gènesi”, de
Sebastião Salgado. Amb el projecte Gènesi, Sebastião Salgado busca els orígens del món i del
planeta que habitem. Un món que ha evolucionat durant milers d’anys abans de veure’s enfrontat al
ritme de la vida moderna.
Organitza: CaixaForum Tarragona
Dijous 14 de setembre
9 h, Escola El Miracle. Santa Tecla a les Escoles. El Drac a les Escoles.
9 h, Escola Sant Salvador. Santa Tecla a les Escoles. Els Xiquets de Tarragona a les Escoles.
9 h, Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança. Santa Tecla a les Escoles. La Víbria a les Escoles.
9 h, Escola Cèsar August. Santa Tecla a les Escoles. El Lleó a les Escoles.
9 h, Col·legi Mare de Déu del Carme. Santa Tecla a les Escoles. La Mulassa a les Escoles.
9 h, Escola Bonavista. Santa Tecla a les Escoles. La Cucafera a les Escoles.
9 h, Escola La Floresta. Santa Tecla a les Escoles. El Ball de Pastorets a les Escoles.
9 h, Escola El Serrallo. Santa Tecla a les Escoles. Els Xiquets del Serrallo a les Escoles.
9 h, Col·legi Joan Roig. Santa Tecla a les Escoles. La Colla Jove a les Escoles.
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.
10.45 h, Llar d’Infants El Miracle. Santa Tecla a les Escoles. El Nano Capità a les Escoles.
11.30 h, Escola Infantil Tic-Tac. Santa Tecla a les Escoles. El Nano Capità a les Escoles.
15 h, Escola Pax. Santa Tecla a les Escoles. El Ball d’en Serrallonga a les Escoles.
15 h, Escola Riuclar. Santa Tecla a les Escoles. El Griu de Tarragona a les Escoles.
15 h, Col·legi Sant Domènec de Guzmán. Santa Tecla a les Escoles. El Ball de Gitanes a les Escoles.
18 h, pl. Prim, espai Salvador Fà i Llimiana. Taller de màscares. Si portessis una màscara, com
t’agradaria que fos? Vine amb la família a pintar la teva i a veure qui la fa més divertida. Els grans o
els petits. El material el posem nosaltres, i potser trobarem un dia per lluir-les.
Organitza: Ball dels Set Pecats Capitals
18 h, jardins de la Casa de la Festa. Festa del cinquè volum de la col·lecció Els Contes del Seguici
de Tarragona: El Maginet de les Timbales, amb textos de Jordi Bertran i il·lustracions de
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l’Armand, editat per l’Associació d’Amics de la Colla Jove i Insitu Comunicació. Vine i gaudeix
d’aquest conte a través del contacontes que ens ofereix la polifacètica Muntsa Plana.
Organitza: Associació d’Amics de la Colla Jove
Col·laboren: Insitu Comunicació, Diputació de Tarragona i Ajuntament de Tarragona
18 h, Biblioteca Pública de Tarragona, c. Fortuny, 30. Juguem al Bestium. Joc de cartes inspirat en
el bestiari de la ciutat de Tarragona per a infants de més de 7 anys. Ideat per l’Enric Vives, que
coordinarà el joc. Editat i produït per Topromi.
Organitzen: Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC) i
Biblioteca Pública de Tarragona - Col·labora: Fundació Topromi
19 h, Mercat Central. Menja’t el Gegant Modernista. Una activitat dirigida a mostrar aquest
equipament modernista i la seva història d’una manera divertida i entretinguda. Una proposta per
conèixer anècdotes d’aquest equipament públic i descobrir els seus productes i sabors actuals a
través d’una degustació. Places limitades. Durada: 75 minuts. Preu de l’activitat: 5€. Inscripcions a
la Parada Festiva del Mercat.
Organitza: Mercat Central de Tarragona - Col·labora: Caves Adernats
19 h, Casa Canals, c. d’en Granada, 11. Acte de recepció i presentació del llibre guanyador del
darrer Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler. Com a preàmbul de Santa Tecla, la
novetat literària de la tardor, Les quatre vides de l’oncle Antoine, de Xavier Aliaga, que publica Angle
Editorial. Xavier Aliaga (Xàtiva, 1969) exerceix com a escriptor, periodista cultural i crític literari i
musical en mitjans com el suplement Quadern d’El País, Caràcters, Lars i altres publicacions.
Actualment, és responsable de cultura del setmanari El Temps i columnista de La Veu del País
Valencià i Levante-EMV. Amb el Premi Pin i Soler de novel·la per Les quatre vides de l’oncle Antoine,
a mig camí entre la ficció i el reportatge, s’endinsa en el passat familiar per treure a la llum la
veritat, fins allà on pugui, tot descobrint misèries i grandeses i construint una esplèndida novel·la
sobre una vida alhora ordinària i excepcional. Al final de l’acte s’oferirà un brindis per la novel·la i
se sortejaran alguns llibres entre els assistents.
Organitzen: Casa de les Lletres, Òmnium Cultural del Tarragonès, CNLT i Angle Editorial
20 h, pl. de les Cols. Xiquets de Tarragona. Assaig especial del pilar caminant. Tot seguit i al
local social del carrer Santa Anna, assaig obert preparatori de les diades de Santa Tecla.
20 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Primera funció a casa nostra
després de molts anys d’absència. Aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un
recorregut pels clàssics d’aquest art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
20.30 h, pl. de les Cols. Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assaig especial de pilar caminant.
Organitza: Castellers de Sant Pere i Sant Pau
20 h, Tinglado 1 del Moll de Costa. Inauguració de l’exposició “Mitologia i natura. L’ànima de la
fusta”, d’Evelí Adam.
Organitza: Port de Tarragona
0.15 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Opening Epic Thursday Santa Tecla, amb DJ Paul Brull &
Ismael Cantos.
Divendres 15 de setembre. La Crida
9 h, Escola Saavedra. Santa Tecla a les Escoles. Els Negritos Petits a les Escoles.
9 h, Col·legi Santa Teresa de Jesús. Santa Tecla a les Escoles. Els Gegants Moros Petits a les Escoles.
9 h, Col·legi El Carme. Santa Tecla a les Escoles. La Víbria a les Escoles.
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9 h, Escola Solc. Santa Tecla a les Escoles. El Lleó a les Escoles.
9 h, Col·legi La Salle Tarragona. Santa Tecla a les Escoles. La Moixiganga a les Escoles.
9 h, Escola de Pràctiques. Santa Tecla a les Escoles. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau a les
Escoles.
9 h, Col·legi Mare Nostrum. Santa Tecla a les Escoles. L’Aligueta a les Escoles.
9 h, Escola Pau Delclòs. Santa Tecla a les Escoles. El Ball de Diables a les Escoles.
9 h, Escola Campclar. Santa Tecla a les Escoles. La Cucafera a les Escoles.
9 h, Escola Joan XXIII. Santa Tecla a les Escoles. La Colla Jove a les Escoles.
9 h, Escola L’Arrabassada. Santa Tecla a les Escoles. La Mulassa 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.
10.45 h, Llar d’Infants Sant Salvador. Santa Tecla a les Escoles. El Nano Capità a les Escoles.
11 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Pregó de les festes de la residència, a càrrec de Montse
Brull Olivé, treballadora del centre.
11.30 h, Llar d’Infants Sant Pere i Sant Pau. Santa Tecla a les Escoles. El Nano Capità a les Escoles.
12.15 h, Mercat Central. Matins de Nassos, Frikis i Paradistes. Els artistes de la Plaça Friki han
decidit ocupar, amb grans dosis d’humor, els matins d’aquest emblemàtic edifici modernista
recentment retrobat. Veureu com, a part de bon humor, també hi trobareu un projecte solidari que
tot just arrenca aquest cap de setmana.
Organitza: Mercat Central de Tarragona
Col·labora: Pallapupes
15 h, Escola Tarragona. Santa Tecla a les Escoles. El Ball d’en Serrallonga a les Escoles.
15 h, Col·legi Sagrat Cor. Santa Tecla a les Escoles. El Ball dels Set Pecats Capitals a les Escoles.
17 h, Poliesportiu Col·legi Sagrat Cor. 6è Torneig de pretemporada del TGN Bàsquet. Inici del
torneig que s’allargarà fins les 20 h. Aprofitant aquest marc incomparable i l’explosió de sentiment
festiu a la ciutat, el TGN Bàsquet enllestirà la posta a punt de tots els seus equips. Equips infantils,
cadets i júniors femenins i masculins, participaran d’aquest torneig.
Organitza: TGN Bàsquet Club
17 h, portal del Roser, Itinere. Visita guiada: Descobrim la Catedral, els secrets de la imponent
seu de Tarragona. Una visita per conèixer en profunditat aquest tresor medieval endinsant-nos en
la història, les llegendes i els detalls de l’església, les capelles i el claustre. Després de l’última
restauració, la Catedral torna a tenir l’esplendor original que la fa única. Informació i reserves:
itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657. Preu: 9 €; reduït: 7 €; nens (de 6 a 12 anys): 4 €.
Places limitades.
Organitza: Itinere
17.30 h, Espai Jove Kesse, c. Sant Antoni Maria Claret, 12-14. Festa Holi 2017. Participa de la festa
de colors més coneguda del món: DJs, actuacions de dansa Bollywood, canó d’escuma, efectes
especials i sobretot molta pols de colors!
Organitzen: Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona i Holi Summer Group
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18 h, Rambla Nova, coca central, a l’alçada de l’Oficina de Turisme. Masterclass de spinning. Ara
que comença la festa, cal estar en forma. A pedalar!
Organitza: Royal Tarraco Sport Center
18 h, Pastisseria Conde, c. Comte de Rius, 5. El Goig de Santa Tecla. Una troballa gastronòmica, un
bescuit de xocolata amb toc de Chartreuse. Indispensable a les sobretaules més festeres. Venda
prèvia de tiquets a la mateixa pastisseria i a l’estand de Festes fins a exhaurir-ne existències. Preu:
1€. Fins al 24 de setembre.
Organitza: Pastisseria Conde
18 h, Pati Jaume I, Palau Municipal. Presentació del Ball dels Set Pecats Capitals Petit. Coincidint
amb els 15 anys d’aquesta representació al·legòrica, s’incorpora ara la seva versió petita. El nostre
Seguici Petit ha tingut un gran protagonisme en les festes dels darrers anys, i aquesta nova
aportació el fa més ric encara. Cal destacar la implicació de Repsol i de l’Esbart Dansaire de
Tarragona en aquest projecte. I també de la gent que ho han fet possible, en especial el grup de
vestuari de l’Esbart Dansaire, dirigit per Àngels Montoliu. Els artesans que hi han treballat són
Àngels Cantos (màscares), José R. Álvarez (cabells), Brodats Romeu, Carme Martínez (enagos),
Manel Enfedaque (pells), Borràs Joiers (vares), Nando Taló (pals) i Calçats Ollé (fuets). I cal també
agrair les aportacions de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, Asesa, Cuina 1,
Finques Pallaresos, Serviplanxa, Restaurant Les Voltes, Ca Nicolau, Casa 10, Colla Jove Xiquets de
Tarragona, Sima SL, Avita, J.M. Parera, Tashmina 99 SL, Pintures Padrell, Servirepro i Joieria Santa
Gemma, així com les de tots els qui han participat en el projecte de micromecenatge.
Organitzen: Ball dels Set Pecats Capitals i Esbart Dansaire de Tarragona
18.30 h, jardins de Saavedra. Obrim La Terrasseta 2017. Amb zona de jocs, berenar, terrassa…
Organitza: Ekinoci
18.30 h, restaurant La Mestressa del Tòful, pl. Rovellat, 13. Presentació de la 3a edició dels
xopets del Seguici Popular.
Organitza: Trofeus Badia
19 h, Mercat Central, c. Governador González. Arrenca la Plaça Friki 2017! Aquesta proposta
ineludible de la nostra festa major estrena ubicació. Retrobem el Mercat Central com a espai festiu i
ciutadà. Estrenarà la Friki Eddy Eighty (València). De pare domador de foques i mare costurera,
Eddy Eighty es va criar viatjant i, des de jovenet, sempre va tenir un somni: portar la música dels 80
al món del circ. Al llarg d’aquesta entranyable història, el nostre protagonista, amb tècniques com
els equilibris, els malabars, els verticals o la dansa, sorprendrà el públic creant un ambient d’humor,
amor i participació. Espectacle a la gorra (pay after show).
19 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Espectacle de clown.
Organitza: Ekinoci
19 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona, c. Sant Llorenç, 20. Mercat de
Santa Teca 2017. Fusió de gastronomia, cultura i territori, que enguany ens proposa un nou format
en aquest espai emblemàtic de la ciutat. Show cooking de cuina del territori, mostra de productes,
xerrades, maridatge, tallers i actuacions musicals.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona
19 h, des del portal del Roser / jardins del Camp de Mart. XI Trofeu Ciutat de Tarragona
d’Orientació. Vine a gaudir de l’esport de l’orientació pels carrers de la Part Alta. Circuits per a tots
els nivells.
Informació i inscripcions: www.clubmontsant.org
Organitza: Club Montsant de Curses d’Orientació
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19 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86 (piscina exterior). Inauguració de les XXXI 24 Hores
del CN Tàrraco. Natació per relleus. Poden participar-hi tots els socis, esportistes i amics del
Tàrraco, no cal inscriure-s’hi prèviament. Durant 24 hores, el club prepara diverses activitats
esportives, lúdiques i gastronòmiques. En aquests primers relleus hi prenen part esportistes,
personatges i autoritats locals. Accés lliure i gratuït.
Organitza: Club Natació Tàrraco
19 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Exposició de banyadors de sincro.
Organitza: Club Natació Tàrraco
19 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
19 h, sala d’actes i rotonda de l’Ajuntament, pl. de la Font, 1. La Crida. La introduirà la consellera de
Festes, Begoña Floria, i la farà l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, com mana el costum.
Toc d’obertura per la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, que enguany celebren els quinze
anys de la seva recuperació. Aquest toc donarà pas a l’acte protocol·lari de nomenament de la
Perpetuadora i els Teclers d’Honor.
Homenatge a la Perpetuadora, Anna Gispert Magarolas. Aquesta tarragonina de soca-rel,
besneta del mític casteller del segle XIX Pau Magarolas Lladó, conegut com a Pau del Blau, és
catedràtica d’institut d’ensenyament secundari. Des del 1990 fins al 2012 ha creat, ha organitzat i
ha impartit l’assignatura (crèdit variable) De la paraula a la festa, per donar a conèixer als alumnes
la realitat cultural tarragonina, el folklore i la nostra festa. Del 2000 al 2016 ha tutoritzat i ha dirigit
més de trenta treballs de recerca de temàtica centrada en els diferents àmbits del nostre Seguici
Popular (bestiari, castells, balls, entremesos…). Amb els seus companys d’institut, ha participat en
el treball del Projecte Sòcrates Comenius La realitat cultural del territori a Bríndisi (Itàlia), St. Veit
(Àustria), Corfú (Grècia) i Tarragona, tot donant a conèixer les festes de Santa Tecla als alumnes i
professors estrangers. També ha tutoritzat i ha dirigit un gran nombre de treballs i publicacions
relacionats amb la nostra cultura popular. Aquesta ingent tasca de l’Anna ha permès conjugar la
nostra realitat festiva amb la pedagogia seriosa i constant adreçada a diverses generacions de joves
tarragonins. Una gran feina!
Alhora també s’homenatja els Teclers d’Honor: Carles Jansà Gran, primer mestre del Ball de
Dames i Vells l’any 1981, i que des de llavors no ha deixat d’aportar-hi la seva experiència i saviesa;
Marta Padró Guinovart, dama del Ball de Dames i Vells els primers anys de la seva recuperació i
que ha seguit aportant fins avui la seva visió particular del Ball; Enric Castro Sabaté, tecler que ha
participat a la nostra festa major amb el Ball d’en Serrallonga i també al Ball dels Set Pecats
Capitals; Joan Boronat Barrera i Josep Maria Garrigós Dalmau, Pemi, un quart de segle fent
castells amb els Xiquets del Serrallo; Ricard Boronat Casajuana, 25 anys de dedicació als
Castellers de Sant Pere i Sant Pau; Albert Torrero Martín i Javi Tirado Ferreté, 25 anys de
viscudes espurnes amb la Colla de Diables Voramar-Víbria de Tarragona; Joan Manel Gómez
Santos, 25 anys vivint la festa, primer amb el Ball de Cercolets i els darrers anys amb el Ball de
Valencians; Joana Pujol Solé, 25 anys de vivència teclera amb els Balls del Patatuf i de Cercolets;
Àngel Martí Masip, Xavi Aldave Escrichs, Helena Forés Ortiz, Sergi Aldave Escrichs i Sílvia
Mas Font, membres de l’Agrupació de Portadors dels Nanos Vells; Carles Suriñach Perdigó, Anna
Garcia Vallvé, Jonatan Vallecillo Pallejà, Manel Nadal Martí i Alfred González Martínez, 25
anys de castells amb la colla Xiquets de Tarragona; Roser Olivé i Aymerich i Pere Olivé i
Aymerich, 30 anys tocant la gralla i el timbal, respectivament, a la festa major; Andreu Ximenis
Rovira, Manel Sanromà Lucia, Xavier March Ollé, Josep Andrés Pedrola Rodríguez
"Garrofeta", Manel Callao Costa i Alfons Domingo Medrano, 25 anys de trajectòria castellera
amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona i Etienne Waffelaert i Marianne Waffelaert, inspiradors
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del retrobament emocional i ritual entre els festers tarragonins i el seu licor més genuí, el
Chartreuse.
En acabar, Ball d’Homenatge a la Perpetuadora i als Teclers d’Honor. Des de l’any 2016, i de la
mà de l’Esbart Santa Tecla, els homenatjats reben aquest emotiu present dansat.
S’obsequiarà els assistents amb la postal número 28, dedicada enguany al Ball dels Set Pecats
Capitals.
19.15 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Zumba per a tothom.
Organitza: Club Natació Tàrraco
19.15 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Concurs de postres.
Organitza: Club Natació Tàrraco
19.15 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Maquilla’t com una sirena.
Organitza: Club Natació Tàrraco
19.30 h, des del balcó de l’Ajuntament, pl. de la Font, 1. Toc de Crida i Tronada. El Toc de Crida per
la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, que anuncia protocol·làriament l’inici de Santa Tecla.
Tot seguit, l’alcalde crida el Visca Santa Tecla! a tota la ciutat.
Finalment, l’alcalde cala foc a la metxa que des del balcó encendrà els Onze Morters de Santa Tecla i
la primera Tronada de la Pirotecnia Accitana María Angustias de Guadix (Granada), amb els Visca
Santa Tecla! que inunden la plaça.
19.30 h, Pati del Rei Jaume I, Palau Municipal. Presentació dels nous vestits dels mulassers. La
nostra Mulassa en fa 30, i els mulassers ho celebren amb un nou vestuari. El disseny és obra de
Nicola Weber Torres, i la confecció ha anat a càrrec del taller El Barato.
Organitza: Mulassa de Tarragona
Patrocina: Repsol
Col·laboren: Diputació de Tarragona i Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona
19.30 h, Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, c. Santa Anna, 8. Inauguració de
l’exposició “Antoni Pedrola. Art, experimentació i mestratge”. Un recorregut per la trajectòria
vital i artística de l’autor.
Organitza: Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona
20 h, Espai Turisme, c. Major, 37. Inauguració de l’exposició fotogràfica “Som gitanos”, un
recorregut gràfic per la relació viscuda entre els nostres Gegants Moros i Negritos i els gitanos
tarragonins. El fotògraf Josep Maria San Saturnino, Sansa, després de seguir incansablement
gegants, gegantons i portants durant tres anys, ha aconseguit aquest magnífic treball en què el
vessant més humà i ancestral pren un protagonisme que us sorprendrà.
Organitza: Ajuntament de Tarragona - Col·laboren: Associació Gitana de Tarragona, Consell Gitano
de la Ciutat de Tarragona, gitanos.cat i Turisme Tarragona
20 h, sala d’actes de l’Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Sorteig casteller de les diades de Santa
Tecla - el Primer Diumenge i Santa Tecla. S’acosten les grans diades castelleres de la ciutat i cal
perfilar les estratègies. El sorteig determinarà l’ordre d’entrada a plaça i l’ordre d’actuació de la
diada de Santa Tecla - el Primer Diumenge i l’ordre d’actuació de la diada de Santa Tecla. Castellers
vallencs, vilafranquins i tarragonins, preparats per al gran dia!
20 h, Capsa de Música, Antiga Tabacalera. Concert Semifinal Sona9 2017. La plataforma més
important de la música emergent en català creix, i per la 17a edició la ciutat acull una semifinal en
directe amb tres grups, que s’uneix a les semifinals del BAM a Barcelona, l’Acústica de Figueres i el
Mercat de Música Viva de Vic. En els disset anys de vida han passat pel concurs més de 3.000
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artistes i s’han donat a conèixer noms tan destacats com Manel, Els Amics de les Arts, La Iaia,
Nyandú, The Mamzelles, Macedònia o Coriolà, entre molts altres, que han renovat i revolucionat el
panorama musical a Catalunya.
Horari dels concerts:
20 h, Lildami (hip-hop & trap, Terrassa)
20.45 h, Últim Cavall (noise-pop, Sant Pere de Ribes)
21.30 h, Barbaritats (funk-rock, Xàtiva)
22.15 h, Mostassa (Valls-Tarragona). Grup convidat i guanyador del 26è DO TGN.
Organitzen: Grup Enderrock, Catalunya Ràdio - iCat.cat i TV3
Amb el suport de: Departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya i Fundació
SGAE
Patrocina: Estrella Damm
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i Associació de Músics de Tarragona
20 h, pl. del Rei. Presentació dels Gegants Romans. Des d’avui el Publius Cornelius Scipion i
l’Aemilia Tertia Paula passaran a formar part del nombrós col·lectiu geganter de la nostra ciutat. Els
faran de padrins els Gegants Egipcis del passeig Torroja, recentment estrenats a les últimes festes
de Sant Magí. La construcció ha anat a càrrec de Ferran Rei, les tasques de pintura les ha portat a
terme Marina B. Cubells d’Arts Estudi, el disseny i la confecció del vestuari l’han fet Carme Muñoz i
Carme Sabariego i les perruques les ha realitzat Carme Muñoz. Presentarà l’acte la periodista Sílvia
Petit. Acompanyaran musicalment la presentació els Grallers dels Xiquets de Tarragona.
Organitza: Geganters Tàrraco Escipions
20.15 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Desfilada de moda infantil i juvenil.
Organitza: Club Natació Tàrraco
Col·laboren: Minimum, Casa Guasch, Esport Catedral i Papereria Central
20.30 h, Mercat Central, c. Governador González. La Plaça Friki presenta DJ Capuzzi y la Señorita
X (Argentina). Un galant madur, una ballarina i molt d’amor és la recepta perfecta per donar a llum
un espectacle per morir de riure! DJ Capuzzi y la Señorita X porten la seva alegria i energia per
recrear la seva pròpia història d’amor. Des del dia que es van conèixer no van tenir dubtes, eren l’un
per l’altre i, de tant d’amor que sentien, va néixer aquest espectacle. Espectacle a la gorra (pay after
show).
20.30 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert de
canalla.
20.30 h, Serveis Territorials de Cultura, c. Major, 14. Acte de cloenda de l’exposició “Les Festes
de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí”. Una festa que compta amb diversos reconeixements
pel seu interès cultural i patrimonial; el més important de tots i de caràcter internacional és el de
Patrimoni Immaterial de la Humanitat, atorgat per la Unesco el novembre del 2011. També està
declarada Festa d’Interès Nacional des del 1977 i Meravella Valenciana des del 2008.
Organitza: Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona
Col·labora: Serveis Territorials de Cultura
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Sopar a la fresca a preus populars. Menjar japonès i food
truck La Cuineta.
Organitza: Ekinoci
21 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Fideuada popular. Preu: 7,50€.
Organitza: Club Natació Tàrraco
21.30 h, pl. de les Cols. Xiquets de Tarragona. Assaig especial del pilar caminant de Santa
Tecla.
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22 h, Mercat Central, c. Governador González. La Plaça Friki presenta Mortelo & Manzani
(Catalunya). Humor absurd en majúscules. Dos pallassos capaços de jugar amb elements com un
piano parat en equilibri, un mortal sobre bàscula absolutament inconscient però necessari, verticals
d’alt risc, ampolles, fletxes i molt més. Com més absurd, més perillós!. Espectacle a la gorra (pay
after show).
22 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Concert amb la Jove TGN Big Band i la TGN Big Band. La
formació jove, sota la direcció de Paco Martín, ens oferirà una selecció de temes del repertori de Nat
King Cole, cantats per Carles Carrasco en el marc de la presentació del seu disc, 100 anys de Nat
King Cole. I la TGN Big Band, formació professional nascuda el 2013, farà un homenatge al cantautor
Joan Manuel Serrat. Venda d’entrades: www.tarracoticket.cat. Preu: 10 €.
Organitza: Rambla Music
22 h, local social dels Xiquets de Tarragona, c. Santa Anna, 1. Assaig de gamma extra especial de
Santa Tecla.
22 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig general de
castells.
22 h, local social dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assaig general de Santa Tecla. En acabar,
canya i tapa per a tots els participants.
22 h, Cafè La Cantonada, c. Fortuny, 23. Concert amb Richmand. Folk de Tarragona.
Organitza: Cafè La Cantonada
22.30 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Revetlla amb l’Orquestra Matinada. Entrada
gratuïta.
Organitza: Club Natació Tàrraco
23.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. DJ Guille Milkyway (La Casa Azul). Conegut també pel
gran públic gràcies al seu paper de jurat al’Oh Happy Day de TV3, Guille Milkyway és un dels artistes
més influents i respectats de l’escena pop estatal. El líder de La Casa Azul ens farà una sessió sense
prejudicis: pop, bubblegum, sunshine-pop, europop, indie-pop, punk-pop, ska i rock’n’roll.
Organitza: Ekinoci
23.30 h, pl. del Rei. Inici de la revetlla ratllada de Santa Tecla amb Ayawascat. El primer
divendres de festa major ha esdevingut l’epicentre de l’activitat més lúdica i ciutadana dels Xiquets
de Tarragona. Després de l’assaig no t’ho pots perdre!
Organitza: Xiquets de Tarragona
24 h, pl. del Pallol. 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 que enguany es recupera per a
la música més popular. Un punt de trobada ineludible per als amants de la bona música de ball,
servida amb gralla i timbal. Hi participen: Grallers de l’Alfàbrega, Grallers Els Bordons, Grallers de
l’Esperidió, Pelacanyes Grallers de Tarragona, Grallers Els Quatre Garrofers, Grallers Sonagralla, So
Nat - Grallers de Tarragona, Grallers Tocaferro i Grallers La Virolla.
Organitzen: grups de grallers locals
24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Opening Addicted Fridays. No et resistiràs a ballar de la mà
de G-Monty.
0.30 h, c. Cós del Bou. La Revetlla Lila amb Miqui Puig. Comença una nit intensa amb el retorn de
Miqui Puig al Cós del Bou. De ben segur que el Miqui es posarà un any més el públic a la butxaca
amb el seu mestratge musical.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
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1 h, pl. del Rei. Segueix la revetlla ratllada de Santa Tecla amb Ayawascat. Que la nit no et
confongui! Les millors versions de gamma extra!
Organitza: Xiquets de Tarragona
3 h, c. Cós del Bou. Segueix la Revetlla Lila amb PD Peting. Un dels DJs més prometedors de
l’escena tarragonina per tancar la nit.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona

Dissabte 16 de setembre. La Marató de Donació de Sang, els vermuts i la Mostra de Folklore
Viu
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, Rambla Nova, 11, ininterrompudament fins a les 21 h. Santa Tecla
Solidària. XIII Marató de Donació de Sang. Durant tot el dia, activitats, actuacions, servei de
guarderia i obsequis per a tots els donants. A més, durant el dia comptarem amb la presència i la
participació d’entitats i personalitats de l’àmbit polític, cultural, artístic i esportiu, que faran de la
Marató una veritable festa de solidaritat i civisme. Recorda que pots reservar hora per fer la teva
donacióa www.donarsang.gencat.cat/reserva.
Organitzen: Banc de Sang i Teixits, conjuntament amb l’Associació de Donants de Sang del
Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona
9 h, pg. de les Palmeres. Fes el teu nino-nano. Taller de manualitats. Construeix el teu nano, bèstia
o gegant preferit amb una capsa de cartró. Inscripció: 2 € (el mateix dia de l’activitat) fins a
exhaurir materials.
Organitza: Chargrossos de Tarragona
9 h, Mercat Central, i fins les 21h. Un cap de setmana de Nassos, i petons ! Arriba a Tarragona el
projecte “Petons per...” El fotógraf i periodista Enric Lucena s’instal·larà al llarg de tot el dia al
Mercat Central de Tarragona amb el seu estudi fotogràfic. Al llarg de tota la jornada, i de forma
ininterrompuda, fotografiarà de nou i de franc a tot aquell que ho vulgui amb una única condició: a
la foto ha d’aparèixer, d’una forma o d’una altra, un petó. Més informació a www.enriclucena.com
Patrocina: Aigua Font Agudes
Organitza: Cooperativa Combinats
Col·labora: Mercat Central
9 h, jardins del Camp de Mart. Sortida de la I Caminada Popular Solidària. Una caminada
solidària a benefici dels afectats per la malaltia minoritària de Niemann-Pick tipus C.
Organitza: Centre Excursionista Tarragona
9.45h, pg. de les Palmeres. El Tarracvs a la Festa. La mascota del 2018 també gaudeix de Santa
Tecla. Si vols conèixer el Tarracvus, saludar-lo o fer-te una fotografia amb ell, aquests dies farà
diverses aparicions a la festa: és el teu moment! No oblidis de compartir les teves imatges a les
xarxes socials amb l’etiqueta #tarracusStaTecla.
10 h, jardins de la Casa de la Festa. Balla els balls. Fem tallers per a la canalla. Preu: 1 € per taller.
Organitza: Esbart Santa Tecla
10 h, pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. Xistorrada popular. Preu: entrepà de xistorra i
canya, 2 €.
Organitza: Castellers de Sant Pere i Sant Pau
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10 h, des de la pl. del Fòrum. Arrencada de la baixada d’Amparitos Part Alta-Serrallo, acompanyats
d’una xaranga. Informació sobre l’itinerari i les parades a www.xiquetsdelserrallo.cat i a les xarxes
socials.
Organitza: Xiquets del Serrallo
10 h, Rambla Nova, davant del Teatre Metropol. III Biennal de Pintura Tarragona Rotària
Modernista. Concurs de pintura ràpida, oli, acrílic i aquarel·la.
Organitza: Rotary Club de Tarragona
10 h, Poliesportiu Col·legi Sagrat Cor. 6è Torneig de pretemporada del TGN Bàsquet. Inici de la
segona jornada del torneig que s’allargarà fins a les 18 h. Aprofitant aquest marc incomparable i
l’explosió de sentiment festiu a la ciutat, el TGN Bàsquet enllestirà la posta a punt de tots els seus
equips. Equips infantils, cadets i júniors femenins i masculins, participaran d’aquest torneig.
Organitza: TGN Bàsquet Club
10 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Competició de natació per relleus generacionals.
Entrada lliure.
10 h, pistes de l’Estadi Municipal de Campclar. XIII Tetratló Santa Tecla. Conjunt de quatre proves
atlètiques, obert a petits i grans. Velocitat, salt de llargada, llançament de pes o pilota i cursa de mig
fons. Obsequi i refresc per als participants.
Consulteu-ne horaris a www.clubatletismetarragona.cat. - Organitza: Club Atletisme Tarragona
10 h, pl. de la Font. Tast popular d’hamburguesa de Chartreuse amb els Pericos de Tarragona.
Un nou maridatge que s’afegeix a l’àmplia i original proposta gastronòmica festiva. Hamburguesa i
beguda 3€.
Organitza: Pericos de Tarragona
10 h, c. del Mar, 45. Inauguració de l’exposició “El tren a Tarragona”. Podrem veure la maqueta
de l’estació de Tarragona, a escala H0, així com una àmplia mostra del ferrocarril a la ciutat.
Organitza: Associació Ferroviària de Tarragona i Província
10.30 h, des del portal del Roser, Itinere. Visita guiada: 1811, el setge de Tarragona. Adam
Gerard Quigley, investigador d’arxius britànics, ens ofereix un relat inèdit dels tràgics fets de la
Guerra del Francès passejant per les Muralles, el pla de la Seu i els carrers de la Part Alta. Una visita
guiada
plena
d’anècdotes,
documentació
i
imatges.
Informació
i
reserves:
itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657. Preu: 9 €; reduït, 7 €; nens (de 6 a 12 anys), 4 €.
Places limitades.
Organitza: Itinere
10.45h, pg. de les Palmeres. El Tarracvs a la Festa. Com estan quedant els Nino-Nano? Apunt per
sortir al Fes-te la Festa? Tarracvs vol veure totes les creacions!
11 h, Rambla Nova, Balcó del Mediterrani. Recepció de tots els participants de la 27a edició del
programa Festa per a Tothom: la presència festiva de la ciutadania amb discapacitat, amb
diverses aportacions de la cultura tradicional de la ciutat, i la inclusió en el marc de la cultura
popular. També es presenta el programa festiu en sistema braille.
Coorganitzen: Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona i Dow Chemical Patrocina: Dow Chemical - Col·laboren: ONCE, STS Assistencial, Raffa Gelati i Portants dels Nanos
Nous
11 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. III Trofeu 24 h de Tennis Taula, amb la participació
del Club Gimnàstic i el CN Tàrraco. Entrada lliure i gratuïta.
11 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Posa’t en forma amb l’aquasalsa.
Vine a ballar aquasalsa al Tàrraco. Entrada lliure i gratuïta.
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11 h, portal del Roser. Visita guiada: Arqueologia oculta de la Part Alta. Avui deixarem de banda
el nostre fantàstic Patrimoni de la Unesco per descobrir les nombroses restes arqueològiques que
hi ha amagades en cada racó de la Part Alta: aqüeductes, epigrafia, torres i monuments visigòtics.
Preu: adults, 9€; jubilats, 8€; infants (7-16 anys), 3€. Durada: 2h. Places limitades (dos grups
diferents, un en català i un en castellà). Informació i reserves: 977249107 -info@nemesisarch.com.
Organitza: Nemesis, Arqueologia i Difusió Cultural
11 h, Port Esportiu de Tarragona. Regata de Santa Tecla per a la categoria de vela-creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona
11.30 h, jardins de la Casa de la Festa. Balla els balls. 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, i enguany amb la presència especial del Ball de Bastons de Tarragona, que
celebren 40 anys del seu retrobament, i la Vibratsband.
Organitza: Esbart Santa Tecla
11.30 h, pg. de les Palmeres. Plantada i rebuda dels elements participants a Fes-te la Festa.Tots
tenim un element o ball del Seguici que és el nostre preferit, i de ben segur que, més d’un cop, hem
agafat estris per casa i ens n’hem fet una còpia. Si és així, avui és el dia per sortir al carrer i
ensenyar-lo. També pots venir a primera hora i construir-lo al taller que ofereixen els Chargrossos.
Avui totes les opcions són valides! Comptarem amb la presència dels gegants d’escoles i entitats.
Organitza: Comissió de Treball per a l’Arrencada de Gegants i Chargrossos de Tarragona
11.45h, pg. de les Palmeres. El Tarracvus a la Festa. Tot a punt per a la cercavila del Fes-te la
Festa? Una nova aparició del Tarracvs, que vol col·laborar en l’ambient festiu d’aquesta jornada.
12 h, des del Balcó del Mediterrani. Cercavila Fes-te la Festa. És l’hora, ha arribat el moment
d’acompanyar els gegants de les escoles i les entitats amb tots els elements del Seguici i més
imatgeria que heu confeccionat, que comenci la Cercavila! En arribar a l’alçada de l’Antic Banc
d’Espanya, animació infantil amb el Grup Sidral, un grup de referència a la ciutat que enguany
celebra el 35è aniversari del seu persistent i constant treball al servei dels més menuts. Recorregut:
Rambla Nova, per la coca central i fins a l’estàtua dels despullats.
Organitza: Comissió de Treball per a l’Arrencada i Chargrossos de Tarragona
Col·labora: El Tecler Gestió Cultural
12 h, pl. de l’Antic Escorxador. 5è Vermut Rumber de Santa Tecla. Un vermut que s’ha convertit
en un clàssic de la nostra festa,on la rumba és la gran protagonista.
Organitzen: Associació de Portadors dels Gegants Vells i del Cós del Bou de Tarragona i Vergüenza
Ajena
12 h, pl. del Rei. Inici de la VI Marató Solidària de l’ACTAC (Associació Cultural Tarragonina
d’Amics i Amigues dels Castellers/es). Vermut amb TGN Swing i fideuada popular a càrrec del
mestre cuiner Pitu Mosquits. Els beneficis de la marató es dedicaran a Astafanias, una associació
que treballa per orientar i assessorar famílies amb persones amb discapacitat psíquica.
Organitza: ACTAC
Col·laboren: Bodega Enric, Peix Blau de Tarragona, Confraria de Pescadors, Inflables Almair,
Vermut Yzaguirre, Joieria Personal, Diputació de Tarragona, Tarragona Ràdio i Ajuntament de
Tarragona
12 h, Rambla Nova, davant del Teatre Metropol. Vermut tecler. Vine al vermut de l’AEIG Alverna:
podràs gaudir d’una jam session i després ballar les cançons d’èxit de la mà de PD Peting. Tot això
amb vermut i un ambient formidable.
Organitza: AEIG Alverna
12 h, pl. de la Font. Concurs de Baldufa Memorial Àngel Vicient.
Organitza: Club Maginet
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12 h, Rambla Nova, davant de l’Oficina de Turisme. Vermut popular i solidari contra
l’abandonament animal. Per Santa Tecla, deixa la teva petjada solidària!
Organitza: Grup Acollides i Adopcions d’Animals Tarragona (GAIA)
12 h, c. Gravina, el Serrallo. Jornades Gastronòmiques del Romesco del Serrallo.
Organitza: Associació de Restauradors i Comerciants del Serrallo (ARCS)
12 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86 (piscina exterior). Festa aquàtica infantil. Tobogans,
inflables i música per als més petits de la casa.
Patrocina: Aunar Group
12.15 h, Mercat Central. Matins de Nassos, Frikis i Paradistes. Els artistes de la Plaça Friki han
decidit ocupar, amb grans dosis d’humor, els matins d’aquest emblemàtic edifici modernista
recentment retrobat. Veureu com a part de bon humor també hi trobareu un projecte solidari que
tot just arrenca aquest cap de setmana.
Organitza: Mercat Central de Tarragona
Col·labora: Pallapupes
12.30 h, Confraria de Pescadors, el Serrallo. El tradicional vermut Yzaguirre dels musclos, una
de les millors combinacions a l’hora del vermut, amb l’acompanyament de DJ Ralita. Donatiu
solidari per cada ració de musclos: 1€. Toca vermut!
Organitzen: Xiquets del Serrallo i Colla de Diables Voramar - Víbria de Tarragona
Col·labora: Vermut Yzaguirre
12.30 h, pl. de les Cols. De vermut amb la Big Band de la BUMT. Us oferim un any més un vermut
a ritme de la música festiva a càrrec dels adults de l’escola, la Big Band BUMT.
Organitza: Nova Escola de la Banda Unió Musical de Tarragona
Patrocina: Vermut Yzaguirre
12.45h, Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. El Tarracvs a la Marató de Sang. En aquesta ocasió
podreu trobar la mascota Tarracvs participant en la Marató de Sang i fotografiar-vos amb ell.
13 h, jardins de la Casa de la Festa. Balla els balls fa el vermut. Després d’unes hores de saltar,
girar, picar i suar, recuperem forces amb un vermut tecler amenitzat pels grallers So Nat - Grallers
de Tarragona.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: De Muller
13.30 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86 (pati exterior). Sardinada i graellada CN Tàrraco.
L’acompanyarem d’una llesca de pa, patates xips, vi i meló. Graellada: 7,50€. Sardinada: 5€. Entrada
lliure.
14 h, c. Cós del Bou, pl. de l’Esperidió i bda. Pescateria. Santa Tecla gastronòmica. La Colla Jove
Xiquets de Tarragona prepara la XIX Paella Popular de les festes. Tot un clàssic des de ja fa 19
anys!
Preu: socis, 7 €; no socis, 9 €. Venda de tiquets a l’estand de Festes o a la mateixa colla fins al
divendres 15 de setembre. En acabar, la Txaranga Tutu’s Band ens farà ballar a ritme d’Amparito.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona - Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove
15.30 h, pl. del Rei. VI Marató Solidària de l’ACTAC (Associació Cultural Tarragonina d’Amics i
Amigues dels Castellers/es). Cafè concert amb el duet Miramar.
Organitza: ACTAC
17 h, portal del Roser, Itinere. Visita guiada: Descobrim la Catedral, els secrets de la imponent
seu de Tarragona. Una visita per conèixer en profunditat aquest tresor medieval endinsant-nos en
la història, les llegendes i els detalls de l’església, les capelles i el claustre. Després de l’última
restauració, la Catedral torna a tenir l’esplendor original que la fa única. Informació i reserves:
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itinere@turismedetarragona.com - 977 239 657. Preu: 9 €; reduït: 7 €; nens (de 6 a 12 anys): 4 €.
Places limitades.
Organitza: Itinere
17 h, c. Santa Anna i carrers del voltant del local social. Gimcana infantil matalassera. Petits
tarragonins i tarragonines, veniu a conèixer i a gaudir dels jocs tradicionals de la mà dels Xiquets de
Tarragona. Demostreu les vostres habilitats i guanyeu saborosos trofeus.
Organitza: Xiquets de Tarragona
17 h, Club Natació Tàrraco, pg. Torroja, 86. Presentació dels equips del CN Tàrraco. Vine a
conèixer els equips de les diferents seccions del Tàrraco que competiran la temporada 2017/2018.
Entrada lliure i gratuïta.
17.30 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys
d’absència, aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels
clàssics d’aquest art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la
família. Places limitades.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals
18 h, portal del Roser. Visita guiada: Arqueologia oculta de la Part Alta. Avui deixarem de banda
el nostre fantàstic Patrimoni de la Unesco per descobrir les nombroses restes arqueològiques que
hi ha amagades en cada racó de la Part Alta: aqüeductes,epigrafia,torres imonuments visigòtics.
Preu: adults, 9€; jubilats, 8€; infants (7-16 anys), 3€. Durada: 2h. Places limitades (dos grups
diferents,un en català i un en castellà). Informació i reserves: 977249107 - info@nemesisarch.com.
Organitza: Nemesis,Arqueologia i Difusió Cultural
18.30 h, Poliesportiu Col·legi Sagrat Cor. 9è Torneig Santa Tecla de bàsquet femení, TGN
Bàsquet – CE Sant Nicolau. Incidint en potenciar l’esport femení a la nostra ciutat el torneig
d’aquesta edició es disputarà a partit únic, entre dos equips de Copa Catalunya.
Organitza: TGN Bàsquet Club
18.30 h, jardins de Saavedra. Obrim La Terrasseta. Amb zona de jocs, berenar, terrassa…
Organitza: Ekinoci
18.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. El concert familiar d’aquesta Santa Tecla 2017. The
Penguins Band presenten 54-56 Reggae per Xics Ràdio! El nou xou de The Penguins ens situa
aquest cop en un programa de ràdio (al 54.46 de la FM!) en què la música reggae i la música
tradicional fan de fil conductor i tot és possible. Al llarg d’aquest programa ple de sorpreses podrem
anar descobrint l’experiència de viure un veritable concert en directe amb onze músics a l’escenari i
gaudir de la música, l’humor i la pedagogia que ha fet de The Penguins un dels grups de referència
actualment a casa nostra. Tot plegat, després de més de 200 concerts, 12.000 discos venuts dels
seus tres àlbums i un premi ARC el 2015 pel millor espectacle per al públic infantil i familiar.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Ekinoci - Col·labora: Tecletes
19 h, Mercat Central, c. Governador González. La Plaça Friki presenta Mortelo & Manzani
(Catalunya). Humor absurd en majúscules. Dos pallassos capaços de jugar amb elements com un
piano parat en equilibri, un mortal sobre bàscula absolutament inconscient però necessari, verticals
d’alt risc, ampolles, fletxes i molt més. Com més absurd, més perillós!
Espectacle a la gorra (pay after show).
19 h, jardins de la Casa de la Festa. Festa infantil 15 anys de la Cucafera. Vine a celebrar els 15
anys de la Cucafera Petita amb els membres de l’entitat infantil. Grans i petits, a festejar l’aniversari
d’una de les peces més estimades del nostre bestiari popular. Més informació:
www.cucaferatgn.blogspot.com.
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Organitzen: Associació de Veïns del Port de Tarragona i Cucafera de Tarragona
19 h, pl. de la Pagesia. Concert de Santa Tecla de la Banda Simfònica Unió Musical de
Tarragona. Un any més la Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona ens ofereix el ja tradicional
Concert de Festa Major. Sota la direcció del mestre Óscar Miguel Losada, podrem gaudir tots plegats
d’un repertori variat i fresc, amb obres inspirades en la nostra rica cultura popular i en les
músiques tradicionals i festives de carrer. La Banda vestirà amb el seu marc simfònic els inicis
d’aquesta setmana farcida de música popular.
Organitza: Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
19 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona, c. Sant Llorenç, 20. Mercat de
Santa Teca 2017. Fusió de gastronomia, cultura i territori, que enguany ens proposa un nou format
en aquest espai emblemàtic de la ciutat. Show cooking de cuina del territori, mostra de productes,
xerrades, maridatge, tallers i actuacions musicals.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona
19 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Musical Mix amb el Cor Al·leluia. Un any més el Cor
Al·leluia té una cita obligada a les festes de Santa Tecla amb un repertori musical variat i divertit. Us
esperem a tots!
Organitza: Cor Al·leluia
19 h, des de la Rambla Nova, des de l’estàtua dels despullats. Inici de la 35a Mostra de Folklore
Viu. Bastons en dansa. El Ball de Bastons de Tarragona, dins la celebració dels 40 anys de la seva
represa, organitza aquesta edició de la Mostra de Folklore Viu, combinant alguns dels balls de
bastons més destacats del país amb balls que introdueixen els bastons a les seves danses d’una
manera variada. Gaudirem de tot plegat en un recorregut en el qual se sentirà un dels sons més
singulars i que posen en comú aquests grups: el picar dels bastons!
Grups participants:
― Ball de Bastons de l’Esbart Santa Tecla de Tarragona
― Ball de Bastons de Salou (Tarragonès)
― Ball de Bastons de l’Arboç (Baix Penedès)
― Bastoners d’Artés (Bages)
― Paloteo de Castillejo del Romeral (Conca)
― Duguna-Iruñeko Dantzariak (Pamplona)
Itinerari:Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet, bda. Misericòrdia, c. Major i pl. de les Cols.
Organitza: Ball de Bastons de Tarragona - Patrocina: Tarragona Ràdio - Col·laboren: Ajuntament de
Tarragona, Tarragona Turisme, Generalitat de Catalunya i Diputación de Cuenca, Port de Tarragona,
El Nou Can Pep i El Tecler gestió cultural
19.30 h, pl. de les Cols. Passada de lluïment de la 35a Mostra de Folklore Viu. Bastons en dansa.
Els diferents grups participants en la Mostra de Folklore Viu aniran arribant a la plaça de les Cols
per oferir el seu ball de lluïment. Un bon espai per conèixer amb més profunditat els grups
convidats.
19.30 h, pl. dels Sedassos. Inici del compte enrere del joc de rol L’assassí de la pastanaga i
macrofoto dels participants. Pastanagues per a tothom! A les 20 h comença la lluita. Si us atreviu
a venir tindreu recompensa. Més informació a www.facebook.com/pastanaga.tarragona.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Xaloc
20 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
20 h, Rambla Nova, entre els carrers Adrià i Roger de Llúria. Classe i exhibició de ball country i
line dance.
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Organitza: Associació Crazy Boots
20.30 h, Mercat Central, c. Governador González. La Plaça Friki presenta Eddy Eighty (València).
De pare domador de foques i mare costurera, Eddy Eighty es va criar viatjant i, des de jovenet,
sempre va tenir un somni: portar la música dels 80 al món del circ. Al llarg d’aquesta entranyable
història el nostre protagonista, amb tècniques com els equilibris, els malabars, els verticals o la
dansa, sorprendrà el públic creant un ambient d’humor, amor i participació. Espectacle a la gorra
(pay after show).
20.30 h, església del Col·legi Lestonnac-l’Ensenyança. Concert de cant coral de Santa Tecla amb el
Cor InCrescendo i el Cor L’Àncora de Tarragona.
Organitza: Societat Coral L’Àncora de Tarragona
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Sopar a la fresca a preus populars. Menjar japonès i food
truck La Cuineta.
Organitza: Ekinoci
21 h, Restaurant La Platja, c. Ras i Claravalls, 2. 11è Sopar a la Fresca amb música en viu.
Organitza: Restaurant La Platja
21.30 h, des de l’esplanada del parc del Francolí, zona esportiva. 4a Ruta en Moto Santa Tecla
2017. Un recorregut tranquil per l’entorn de la nostra ciutat. Concentració a partir de les 18 h. Més
informació i inscripcions a jestelmoto@gmail.com.
Organitza: Amics Jestel Moto - Col·labora: Grup Ruta 69
21.30 h, des del pla de la Seu. La Cucafera baixa! Al seu ritme, i tenint en compte la morfologia
d’aquesta estimada peça del Seguici, la Cucafera repeteix la seva particular baixada a ritme de la
Xaranga Tocabemolls. Prèviament i als jardins de la Casa de la Festa, un valent cavaller l’haurà
capturat per lliurar-la a la princesa. Vens? Itinerari: pla de la Seu, pl. de les Cols, c. Major, bda.
Misericòrdia, c. Portalet, c. Sant Agustí, Rambla Nova, c. Unió, c. Apodaca i pl. dels Carros.
22 h, Mercat Central, c. Governador González. La Plaça Friki presenta DJ Capuzzi y la Señorita X
(Argentina). Un galant madur, una ballarina i molt d’amor és la recepta perfecta per donar a llum
un espectacle per morir de riure! DJ Capuzzi y la Señorita X porten la seva alegria i energia per
recrear la seva pròpia història d’amor. Des del dia que es van conèixer no van tenir dubtes, eren l’un
per l’altre i, de tant d’amor que sentien, va néixer aquest espectacle. Espectacle a la gorra (pay after
show).
22 h, Capsa de Música (antic edifici de la Tabacalera), av. Vidal i Barraquer, s/n. Concert Tecla
Capsa 2017. Concerts tarragonins amb música i músics de Tarragona. Els cinc grups finalistes de
l’última edició del concurs DO TGN 2016 ens oferiran una nit de concerts en aquest emblemàtic
espai. Pujaran a l’escenari els grups Zien Años, Virgili & The Rivals, Et-Co*, The Lavarians i Obstacle
(grup convidat).
Organitza: Associació de Músics de Tarragona
22 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Concert amb Miquel Vilella. Del folk èpic de You’re Good
To Me (Homesick, 2012) del seu projecte anterior, The Mighty Fools, al rock èpic deDesprés del món
- Farewell, Dear Towermen (DiscMedi, 2014), ara Miquel Vilella tanca el cercle amb el que defineix
com a pop èpic de La línia màgica (MET Records, 2017): “És música pop, intensa, exigent i que
pretén durar”. És el recorregut que porta uns enamorats a descobrir quin és l’amor que
comparteixen. Quan fan el cim s’adonen que més amunt dels 8.000 metres d’alçada el temps se’n riu
dels records i dels morts.
Entrada lliure amb invitació. Recollida d’invitacions a les taquilles del Teatre Tarragona.
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22 h, pl. del Pallol. L’Associació Balls a Plaça, que enguany celebra el 5è aniversari, us convida a una
ballada folk amb La Diatònica. Quan acabi el concert podreu seguir la festa amb les versions
lleugeres i patxangueres de la mà de la Morena Tradipatxanga. No hi podeu faltar!
Organitza: Balls a Plaça - Col·labora: Ajuntament de Tarragona
22.30 h, Catedral de Tarragona. Concert de la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, que
enguany celebren els 15 anys de la seva recuperació. Des de fa gairebé set segles, els ministrers han
acompanyat musicalment els moments més importants de la nostra ciutat. Les diferents formacions
han contribuït a crear i dibuixar un paisatge sonor característic de la festa major, que amb el temps
ha esdevingut patrimoni de tots els tarragonins.
Entrada lliure, limitada a l’aforament de l’espai.
23 h, pl. dels Carros. La CucaFesta. Després de la intensa i festiva baixada de la nostra Cucafera,
toca reposar i compartir els millors moments de la nit. Bona música per celebrar un any més de
baixada. Podràs sopar i ballar amb els millors DJs, la festa segueix al barri del Port.
Organitzen: Associació de Veïns del Port de Tarragona i Cucafera de Tarragona
23.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Concert internacional amb Bad Manners (Londres).
Bad Manners és una banda pionera de ska i 2-tone, formada el 1978 i liderada pel llegendari Buster
Bloodvessel, autèntic home espectacle en directe. Visita Catalunya amb una minigira de tres
concerts i fa parada a Tarragona per tancar una jornada jamaicana d’alt nivell. Omplirà l’escenari
del Saavedra amb un extens repertori dels seus grans èxits: “Ne-Ne, Na-Na, Na-Na, Nu-Nu”, “Special
Brew”, “My Girl Lollypop”, “Lip Up Fatty” i molts més…
Organitza: Ekinoci
23.30 h, pl. del Rei. VI Marató Solidària de l’ACTAC (Associació Cultural Tarragonina d’Amics i
Amigues dels Castellers/es) presenta Cat Rock en concert. Aquest concert solidari dedicarà els
seus ingressos a Astafanias, una associació que treballa per orientar i assessorar famílies amb
persones amb discapacitat psíquica. Primera nit teclera amb objectiu solidari, t’ho perdràs?
Organitza: ACTAC - Col·laboren: Bodega Enric, Peix Blau de Tarragona, Confraria de Pescadors,
Inflables Almair, Vermut Yzaguirre, Joieria Personal, Diputació de Tarragona, Tarragona Ràdio i
Ajuntament de Tarragona
24 h, XXXIV Concurs Ciutat de Tarragona de Radioaficionats. Fins a les 14 h del 17 de setembre.
Més informació: ea3rcy@tinet.cat - webfacil.tinet.cat/ea3rcy.
Organitza: Ràdio Club del Tarragonès
24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Kiss Kiss Boom Boom. Prepara’t per a una festa explosiva,
tots els èxits del moment amb DJ Ismael Cantos.
1.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. DJ Lupe. Amant de la música negra, l’ska clàssic i els hits
dels 60, els 80, el rock&roll, el ie-ie i fins i tot el mambo, el swing i el balkan, DJ Lupe garanteix una
estona ben moguda i per a tots els gustos!
Organitza: Ekinoci
Diumenge 17 de setembre. Diada castellera de Santa Tecla- el Primer Diumenge
8 h, dic de Llevant, sota el Far de la Banya, port de Tarragona. 35è Concurs Ciutat de Tarragona
de Pescadors de Canya.
Organitza: Societat Esportiva de Pescadors de Canya de Tarragona
9.15 h, av. Vidal i Barraquer, davant de la Tabacalera. El Tarracvs a la festa. Ja està tot a punt per a
la Peonada Popular de Santa Tecla, i el Tarracvs no se la vol perdre. L’hi acompanyes?
9.30 h, av. Vidal i Barraquer, davant de la Tabacalera. 38a Peonada Popular de Santa Tecla.
Aquesta tradicional cita esportiva de la nostra ciutat enguany se suma al projecte de les
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Supercurses de Catalunya, fet que permetrà conèixer millor aquesta realitat esportiva tan particular
i identificativa i que, sens dubte, acaba sent la festa esportiva de Santa Tecla. Una jornada esportiva
i festiva adreçada als infants i que compta amb el suport del Club Súper 3. Inscripcions, a partir del
28 d’agost, a totes les instal·lacions esportives municipals de la ciutat o a
www.esports.tarragona.cat.
Organitzen: Patronat Municipal d’Esports i Kaptiva Esports - Patrocinen: Automàtic Tàrraco, CocaCola, El Periódico, Caprabo, Font Vella, Bauhaus, Club Super3, Esportcat i Ruzafa
10.30 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 Roser, pl. del Pallol, c.
Cavallers, c. Major i pl. de les Cols. En arribar tocaran una peça de lluïment. Hi participen grups de
l’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler, l’Aula d’Instruments Tradicionals de l’Escola
Municipal i la Xarangueta Els Guirigalls.
10.30 h, pg. de les Palmeres / Rambla Vella. VIII Festa i Esport. L’Associació de Diabètics de les
Comarques de Tarragona (ADCT) organitza la 8a Caminada Popular de Santa Tecla des del passeig
de les Palmeres fins al parc del Francolí, amb un petit esmorzar al final del recorregut. Places
limitades. Preu:2€. Informació i inscripcions: 606 816 903 - diabeticostarragona@gmail.com
Organitza: ADCT
10.30 h, pl. Verdaguer. Tallers sensorials imaginatius i esportius, de 4 a 15 anys.
Organitza: Associació Pàdel amb Tu
10.30 h, des del portal del Roser, Itinere. Visita guiada: 1811, el setge de Tarragona. Adam Gerard
Quigley, investigador d’arxius britànics, ens ofereix un relat inèdit dels tràgics fets de la Guerra del
Francès passejant per les Muralles, el pla de la Seu i els carrers de la Part Alta. Una visita guiada
plena d’anècdotes, documentació i imatges. Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com
- 977 239 657. Preu: 9 €; reduït, 7€; nens (de 6 a 12 anys), 4 €. Places limitades.
Organitza: Itinere
11 h, Port Esportiu de Tarragona. Regata de Santa Tecla per a la categoria de vela-creuers.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona
11 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. 4a Fira Sant Vinil, la fira del disc del Camp de Tarragona,
on, a més de comprar, vendre i intercanviar discos, també podreu venir a passejar, a ballar i a fer un
beure mentre els més petits s’esplaien als tobogans i gronxadors del mateix parc. Sonarà música de
tots els estils (rock&roll, soul, rap, folk… això sí, amb vinils!) durant tot el dia.
Organitza: Ekinoci
11 h, pl. del Rei. Concentració de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de
Vilafranca.
11 h, Residència de la Mercè. Actuació de l’Asociación Cultural y Folklórica Andaluza.
11.30 h, des de la pl. del Rei i fins a la pl. de la Font. Cercavila amb les quatre colles participants a
la diada de Santa Tecla - el Primer Diumenge. En arribar a la plaça de la Font, toc d’entrada a
plaça. Hi participen les colles Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Vella dels Xiquets
de Valls i Castellers de Vilafranca del Penedès.
12 h, Rambla Nova, coca central, al costat de l’Oficina de Turisme. Gimcana Vespista. Un clàssic de
Santa Tecla.
Organitza: Vespa Club Tarragona
12 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de la Festa. Descobriu els secrets i les
anècdotes del Seguici Popular a través d’aquest recorregut pels seus elements. Apta per a tota la
família. Places limitades.
Organitza: Imaginautes Serveis Culturals
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12 h,jardins de Saavedra, La Terrasseta. Gimcana familiar Tecletes + vermut musical. Passarem
un matí de diumenge ben especial amb tota la família, posant-nos a prova i treballant en equip per
aconseguir ser la família que s’ho passi millor! Inscripcions: info@tecletes.org. Preu: 3€ per família,
gratuït per a membres de Tecletes.
Organitzen: Tecletes i Ekinoci
12 h, pl. Verdaguer. Mostra de dansa tahitiana i tapa i vermut solidari amb el DJ Arnau Florit.
Organitza: Associació Pàdel amb Tu
Col·laboren: La Finestra i Carnisseria Tere
12 h, c. Gravina, el Serrallo. Jornades Gastronòmiques del Romesco del Serrallo.
Organitza: Associació de Restauradors i Comerciants del Serrallo (ARCS)
12 h, pl. de la Font. Diada de Santa Tecla - el Primer Diumenge. Castells, torres i pilars: Colla
Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i
Castellers de Vilafranca. Cada colla intervé per torn rotatiu, decidit prèviament per sorteig. La
diada consta de tres rondes; la colla que no completi les tres construccions pot arribar a realitzar
fins a dues tandes més, mantenint sempre l’ordre sortejat. Els pilars tanquen l’exhibició i
s’executaran seguint també l’ordre d’actuació.
Acte retransmès en directe per TAC 12 i Tarragona Ràdio.
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.
12 h, pl. del Fòrum. Tango i vermut. La plaça del Fòrum es transformarà per unes hores en una
milonga de Buenos Aires. Vine a gaudir d’un vermut a ritme de tango.
Organitza: Espacio de Tango
12 h, pl. de Cuba, Sant Pere i Sant Pau. Vermut caní. Vols viure la festa amb el teu gosset? La festa
és per a tots. Vine amb el teu gos i gaudirem plegats del vermut.
Organitza: Associació Esperanzadogs
12.15 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys
d’absència, aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels
clàssics d’aquest art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
13 h, jardins del Camp de Mart, i fins a les 16 h. Arrossos de diumenge. L’Associació de
Restaurants de la Part Alta ofereix, per setè any i en aquesta nova ubicació, diferents varietats
d’arrossos que ja han esdevingut un clàssic del primer diumenge tecler, acompanyats de preus i
ambient dignes de festa major. Preu per ració d’arròs: 5 €. Beguda: 2€.
Organitza: Associació de Restaurants de la Part Alta
Patrocina: Estrella Damm
14 h, Rambla Nova. XXIX Trofeu Santa Tecla de Ciclisme.
Organitza: Club Ciclista Campclar
15.30 h, c. Santa Anna. Dinar casteller dels Xiquets de Tarragona. Acabada la diada de Santa
Tecla - el Primer Diumenge, toca recuperar forces. Plats i gots amunt!
Organitza: Xiquets de Tarragona
17 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
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18 h, pl. de les Cols. Fes-te gran i dona el teu xumet a la Víbria. Ja us heu fet grans i esteu cansats
del xumet? És el moment que tots esteu esperant, entregueu-lo a la Víbria i a volar!
Organitza: Víbria de Tarragona
18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Sigues nano per un dia! Quantes vegades has volgut posar-te
un nano? Ara és la teva oportunitat! Si tens una alçada igual o superior als 1,50 metres podràs
posar-te a la pell d’un nano i ser-ne portador per un moment. Enguany tindrem el Nano Capità i els
Nanos Pagesos. Es recomana portar pantalons curts. Activitat gratuïta. Aforament limitat.
18 h, Rambla Nova, davant de l’estàtua de Roger de Llúria. 70è Concurs Nacional de Colles
Sardanistes, vàlid per al Campionat de Catalunya. Enguany el Concurs repeteix en aquest espai tan
emblemàtic de la nostra ciutat. Una cita ineludible al nostre calendari sardanista i festiu.
Organitza: Casal Tarragoní - Col·labora: Ajuntament de Tarragona
18 h, pl. del Ball de Diables, c. Roger de Llúria. II Mercat d’Intercanvi de Marxandatge de les
Festes. Tens samarretes, programes i mocadors i voldries canviar-los per altres elements de les
festes? Vols adquirir aquell material que et falta a la col·lecció? Avui és el teu dia! Espai
especialment recomanat per a teclers compulsius. Inscripcions a balldediablestgn@gmail.com
Organitza: Ball de Diables de Tarragona
18 h, local social del Ball de Diables, c. Roger de Llúria, 14. Baixa a l’infern! T’obrim les portes.
Vine a conèixer l’essència d’aquesta entitat al seu local, emprova’t un vestit i mira de tocar el timbal.
Aforament limitat.
Organitza: Ball de Diables
18 h, La Caseta de les Tres Bessones, pl. del Fòrum. El primer petonet de les festes. Tasta aquesta
beguda amb les seves variants: gel, cafè, te, gelat…i bombó! Apte per a intolerants a la lactosa i per a
celíacs. T’hi resistiràs?
Organitza: La Caseta de les Tres Bessones
18 h, pg. de les Palmeres. Master class de zumba.
Organitza: Fitness For Live
18.30 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Niu d’Art especial Onze de Setembre i Santa Tecla
2017.
Organitza: Ateneu de Tarragona
19h, Rambla Nova, davant de l’estàtua de Roger de Llúria. Trobada de Mulasses Petites. La
Mulassa Petita fa 15 anys, i per commemorar-ho avui assisteixen a la nostra ciutat una
representació de les mulasses petites de Catalunya per acompanyar-la en cercavila. Ho celebres
amb nosaltres?
Organitza: Mulassa de Tarragona
19 h, Mercat Central, c. Governador González. La Plaça Friki presenta DJ Capuzzi y la Señorita X
(Argentina). Un galant madur, una ballarina i molt d’amor és la recepta perfecta per donar a llum
un espectacle per morir de riure! DJ Capuzzi y la Señorita X porten la seva alegria i energia per
recrear la seva pròpia història d’amor. Des del dia que es van conèixer no van tenir dubtes, eren l’un
per l’altre i, de tant d’amor que sentien, va néixer aquest espectacle. Espectacle a la gorra (pay after
show).
19 h, Auditori de la Diputació de Tarragona, c. Pere Martell, 2. Concert de la Tecla Simfònica, a
càrrec de la Banda de Grau Professional del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona,
sota la direcció de Jordi Masip i Rogeli Rodríguez, que ens oferirà obres de Jan Van der Roost, José
Alberto Pina i Antón Alcalde Rodríguez. Accés lliure, limitat a la capacitat de la sala.
Organitza: Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona
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19 h, local social dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assaig especial de Santa Tecla. En acabar,
canya i tapa per a tots els participants.
19 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Nit de Dansa Jaume Guasch. L’Esbart de Rubí presenta
Som i serem: del punt pla a la jota. L’Esbart de Rubí posa a l’escenari la seva darrera creació, un
programa estrictament tradicional. Una primera part amb danses de la Catalunya Vella, la dels
comtats de la Marca, la del ballar pla i les danses de cerimònia, i una segona part amb balls de la
Catalunya Nova, la que guarda encara la toponímia, i la jota. Accés lliure, limitat a la capacitat de la
sala.
Organitza: Esbart Santa Tecla - Col·labora: Ajuntament de Tarragona
19 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Postdiada castellera de
Santa Tecla - el Primer Diumenge. Per celebrar la diada castellera, els de la camisa lila obren les
portes del seu local a tothom qui vulgui passar una estona agradable de musiqueta i bon rotllo
casteller.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona - Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove
19.30 h, pl. Verdaguer. Tarda de folk amb la Big Band Folk. Els músics de diferents grups del
territori que es dediquen a la música tradicional ens proposen una tarda de folk per als amants
d’aquest gènere, que es troba en un gran moment de forma. Alguns components dels grups
Folkatr3s, la Cobla Mitja Lluna i Faktoria Folk han estat els impulsors d’aquest projecte que
esperem que tingui continuïtat a la nostra festa. Vine a ballar!
20 h, Catedral de Tarragona. Festival d’Orgue de Tarragona. Concert a càrrec de Miguel Bernal,
catedràtic d’orgue del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.Venda d’entrades:
www.tarracoticket.cat i a la mateixa Catedral 1 hora abans del concert. Preu: 10€.
Organitza: Capítol de la Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona - Col·labora: Ajuntament de
Tarragona
20.30 h, Mercat Central, c. Governador González. La Plaça Friki presenta Mortelo & Manzani
(Catalunya). Humor absurd en majúscules. Dos pallassos capaços de jugar amb elements com un
piano parat en equilibri, un mortal sobre bàscula absolutament inconscient però necessari, verticals
d’alt risc, ampolles, fletxes i molt més. Com més absurd, més perillós!. Espectacle a la gorra (pay
after show).
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Sopar a la fresca a preus populars. Menjar japonès i food
truck La Cuineta.
Organitza: Ekinoci
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Cinema a la fresca. Trainspotting, de Danny Boyle (1996).
Organitza: Ekinoci
Col·labora: Festival REC
21 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. Estrena de la pel·lícula El dulce sabor del limón, de
David Aymerich. Presentació Oficial a Tarragona de la pel·lícula tarragonina, un llargmetratge
protagonitzat pels actors David Solans i Elena Rivera, ópera prima del guionista i director David
Aymerich.
Organitza: Ayhe Produccions - Col·labora: Ajuntament de Tarragona
22 h, Mercat Central, c. Governador González. Darrer espectacle de la Plaça Friki 2017 amb
Eddy Eighty (València). De pare domador de foques i mare costurera, Eddy Eighty es va criar
viatjant i, des de jovenet, sempre va tenir un somni: portar la música dels 80 al món del circ. Al llarg
d’aquesta entranyable història el nostre protagonista, amb tècniques com els equilibris, els
malabars, els verticals o la dansa, sorprendrà el públic creant un ambient d’humor, amor i
participació. Espectacle a la gorra (pay after show).
23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Selecció musical.
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Organitza: Ekinoci
Dilluns 18 de setembre. La Baixadeta
9 h, Escola Marcel·lí Domingo. Santa Tecla a les Escoles. L’Aligueta a les Escoles.
9 h, Col·legi La Salle de Torreforta. Santa Tecla a les Escoles.El Lleó a les Escoles.
9 h, Col·legi Sant Pau. Santa Tecla a les Escoles. La Cucafera a les Escoles.
9 h, Col·legi d’Educació Especial Estela. Santa Tecla a les Escoles. El Bou a les Escoles.
9 h, Escola Sant Pere i Sant Pau. Santa Tecla a les Escoles. El Ball de Pastorets a les Escoles.
11.30 h, Escola La Muntanyeta. Santa Tecla a les Escoles. El Bou a les Escoles.
15 h, Escola Ponent. Santa Tecla a les Escoles. El Ball dels Set Pecats Capitals a les Escoles.
17.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: Ekinoci
18 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Taller de circ. En aquest taller d’acrobàcia aèria s’ofereix
la possibilitat de posar a prova la gravetat tot enfilant-se a les teles i fent figures. El taller ofereix la
possibilitat d’iniciar-se per mitjà dels passos més bàsics i amb l’assessorament en tot moment del
monitor que organitza el taller.
Organitza: Ekinoci
18 h, des del portal del Roser, Itinere. Visita guiada: Tarragona modernista, una ciutat de postal.
Passejada pel centre de Tarragona,durant la qual evoquem la petita ciutat de tombant de segle, tot
seguint la petjada modernista. Des de l’Antic Escorxador fins al flamant Mercat Central,
relacionarem noms com Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner amb la nostra ciutat i
reivindicarem l’obra de l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol. Al final de la visita, la sorpresa
refrescant al Xiringuito del Mercat. Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977
239 657. Preu: 9 €; reduït, 7€; nens (de 6 a 12 anys), 4 €. Places limitades.
Organitza: Itinere - Col·labora: Bar Xiringuito (Mercat Central)
18.30 h, des del pla de la Seu. La Baixadeta de l’Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants
Moros Petits, els Negritos Petits i la Cucafereta. 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, la Cucafereta i els Gegants Moros i Negritos Petits sense ser-ne els portadors
oficials. Demanem la col·laboració dels pares i les mares perquè els protagonistes reals d’aquest dia
siguin els nens i les nenes.Recorregut: pla de la Seu, escales de la Catedral, pl. de les Cols, c. Major,
bda. Misericòrdia i pl. de la Font.
Col·laboren: Àliga, Mulassa, Lleó, Cucafera i AMPA Lestonnac-l’Ensenyança
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
19 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Concert d’Adrián Salvador (pop, Tarragona).
Acompanyat de la seva guitarra acústica, el senyor Salvador, ésser vivent i vividor, ens convida a un
recorregut musical per les cançons que l’han marcat, influenciat o, simplement, agradat. Des de The
Beatles o Simon & Garfunkel fins a Los Planetas o Camilo Sesto. Però sempre des de la intimitat de
la seva habitació o lavabo, i amb el tarannà habitual del músic tarragoní.
Organitza: Ekinoci
19 h, c. Nou del Patriarca,3, baixos. Bet Israel: de cases i sinagogues al call jueu de Tarragona.
LaBlanca us acompanyarà en aquesta visita a través d’un entramat de carrerons estrets on podrem
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resseguir la història del call i ens aproparem a la morfologia urbana de l’aljama jueva tarragonina
escoltant alguns cants sefardites. Una experiència al call jueu de Tarragona! Reserves:
dbea@iberapt.com - 628539843. Preu: adults, 15€; nens (de 7 a 12 anys), 5€.
Organitza: IBER. Arqueologia, Patrimoni i Turisme
20 h, pl. del Pallol. Ball de gralles infantil amb els Grallers i Timbalers Mans Petites de l’Aula
de Música Tradicional i Popular El Tecler. Els més petits també saben tocar i ballar. Us hi
animeu?
Organitza: El Tecler Gestió Cultural
20.30 h, Teatre Metropol. Al Trot Teatre presenta Camins forçats, una nova proposta escènica
que fa una mirada crítica sobre el drama dels refugiats. Milers de persones moren ofegades al
mateix mar on gaudim tant banyant-nos durant els estius davant d’una passivitat general. El
col·lectiu, el món de la discapacitat, acostumat a rebre solidaritat, també pot ajudar a sensibilitzar
sobre altres realitats amb limitacions. Accés lliure fins a completar l’aforament.
Organitza: Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Sopar a la fresca a preus populars. Menjar japonès i food
truck La Cuineta.
Organitza: Ekinoci
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Cinema a la fresca. 1, 2, 3… Splash, de Ron Howard
(1984).
Col·labora: Festival REC
21 h, escales de la Catedral. Xiquets del Serrallo. Assaig especial de pilar caminant.
22 h, pl. de la Font. Ballada de festa major amb l’Esbart Santa Tecla. Des de fa molts anys, els
esbarts tarragonins ens mostren el seu bon fer per la festa major. Enguany és el torn de l’Esbart
Santa Tecla, que posarà damunt l’escenari les seves millors creacions coreogràfiques. Dansa
catalana en estat pur.
Organitza: Esbart Santa Tecla
Col·labora: Ajuntament de Tarragona
22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Conteclada. Avui, contes amb la Muntsa Plana i l’Agus Farré.
Accés lliure, limitat a la capacitat de la sala.
23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Selecció musical.
Organitza: Ekinoci
Dimarts 19 de setembre. La Santa Tecla Petita
17.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: Ekinoci
17.30 h, pl. de les Cols. Primers versots i parlaments dels balls parlats petits.
—17.30 h, Ball d’en Serrallonga Petit.
—17.50 h, Ball de Pastorets Petit.
17.45 h, c. Lleida. Escapada del Ball de Cossis Petit, i tot seguit parlaments del Ball de Gitanes
Petit.
Col·labora: Agrupació de Comerciants del Carrer Lleida
18 h, Mercat Central. Petits Paradistes. Gastrolab, cuina de proveta. Un taller per desenvolupar
la creativitat, la innovació i els bons hàbits. Places limitades. Durada: 90 minuts. Activitat gratuïta.
Inscripcions a la Parada Festiva del Mercat.
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Organitza: Mercat Central de Tarragona
Col·laboren: Club dels Tarraconins i Petits Enginyers
18 h, des del portal del Roser, Itinere. Visita guiada: Tarragona modernista, una ciutat de postal.
Passejada pel centre de Tarragona, durant la qual evoquem la petita ciutat de tombant de segle, tot
seguint la petjada modernista. Des de l’Antic Escorxador fins al flamant Mercat Central,
relacionarem noms com Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner amb la nostra ciutat i
reivindicarem l’obra de l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol. Al final de la visita, la sorpresa
refrescant al Xiringuito del Mercat. Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977
239 657. Preu: 9 €; reduït, 7€; nens (de 6 a 12 anys), 4 €. Places limitades.
Organitza: Itinere - Col·labora: Bar Xiringuito (Mercat Central)
18 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Taller de circ. En aquest taller d’acrobàcia aèria s’ofereix
la possibilitat de posar a prova la gravetat tot enfilant-se a les teles i fent figures. El taller ofereix la
possibilitat d’iniciar-se per mitjà dels passos més bàsics i amb l’assessorament en tot moment del
monitor que organitza el taller.
Organitza: Ekinoci
18 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. Queimada popular.
Organitza: Centro Galego de Tarragona
18.30 h, des de la pl. de la Font. Cercavila de la Santa Tecla Petita. El Seguici Petit enceta les
aparicions dels elements més representatius de la nostra festa. Reproduint l’estètica i la manera de
fer del Seguici gran, ompliran places i carrers de músiques, balls i espurnes. Enguany donem la
benvinguda al Ball dels Set Pecats Capitals Petit, que s’incorpora al Seguici Petit.
Hi participen: Ball de Diables Petit, Drac Petit, Bou Petit, Vibrieta, Ball d’en Serrallonga Petit,
Aligueta, Mulasseta, Cucafereta, Lleonet, Negritos Petits, Gegants Moros Petits, Nanos Nous
Petits,Ball de Bastons Petit de Tarragona, Ball de Pastorets Petit, Ball del Patatuf Petitet, Ball
de Cercolets Petit, Ball de Bastons Petit de l’Esbart Santa Tecla, Ball de Gitanetes, Ball de
Cossis Petit, Ball dels Set Pecats Capitals Petit, la Colla Petita dels Xiquets de Tarragona i la
Banda Petita de la Unió Musical de Tarragona.
Itinerari: pl. de la Font, bda. Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa
Anna, pl. del Rei, Pilats, bda. Pescateria, c. Cós del Bou i pl. de la Font.
Recordem als pares i 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 teclers.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
19 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Concert amb Guillem Roma. El músic vigatà ens presenta
el seu nou disc, Connexions. En aquest disc, el músic fa un salt endavant cap a un univers creatiu
original i amb personalitat pròpia, fugint de les etiquetes i les fórmules establertes. Al nou treball
discogràfic hi han col·laborat artistes com Joan Colomo, Judit Neddermann, Joan Garriga (La Troba
Kung-Fú) i el cantant napolità Alessio Arena.
Organitza: Ekinoci
19 h, local social dels Xiquets del Serrallo, Tinglado 4 del Moll de Costa. Assaig obert de canalla.
19.15 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert de
canalla.
20 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment de la Santa Tecla Petita.
20 h, pl. de les Cols. Versots i parlaments dels balls parlats petits.
— 20 h, Ball de Sant Miquel i Diables Petit.
— 20.15 h, Ball d’en Serrallonga Petit.
— 20.35 h, Ball de Pastorets Petit.
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20.45 h, pl. de la Font. Versots i parlaments del Ball de Gitanes Petit.
20.30 h, local social dels Xiquets del Serrallo, Tinglado 4 del Moll de Costa. Assaig especial de
Santa Tecla.
20.30 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig general de
castells.
20.30 h, Casino de Tarragona. Taller de preparació i degustació de còctels amb Chartreuse.
Compra de tiquets al Casino de Tarragona fins al 15 de setembre o al web
www.casinotarragona.com (places limitades). Preu per tiquet: 10 € (inclou barrilet). Activitat
exclusiva per a més grans de 18 anys.
Organitza: Casino de Tarragona - Col·labora: Chartreuse
21 h, local social dels Xiquets de Tarragona, c. Santa Anna, 1. Assaig previ a la diada de Santa
Tecla.
21 h, des de la pl. de les Cols. Ni pujo ni baixo, ruta literària per les escales més emblemàtiques
de Tarragona. Textos originals escrits pels membres del taller itinerant de l’Escola de Lletres de
Tarragona, impartit per Lurdes Malgrat.
Itinerari: pl. de les Cols, pla de Palau, Cavallers, Escales d’Arboç, bda. de la Misericòrdia, Balcó del
Mediterrani, Palau de Congressos, c. Pau del Protectorat, Escales Reials, escales del carrer Vapor i
Antiga Tabacalera. Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripció prèvia a info@escoladelletres.cat.
Organitza: Escola de Lletres de Tarragona
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Sopar a la fresca a preus populars. Menjar japonès i food
truck La Cuineta.
Organitza: Ekinoci
21 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Peyu presenta iTime. Time Corporation, reconeguda
empresa americana del sector de la cronos-science, presenta en exclusiva mundial una aplicació que
canviarà el món. Ningú millor per presentar un esdeveniment d’aquesta transcendència que un
comunicador en majúscules, en Peyu, que aparca el seu rol com a humorista per acostar-nos al
producte estrella de Time Corporation. Agafeu-vos a les butaques i sigueu benvinguts a l’únic lloc
del món on veritablement es poden controlar el temps, l’espai i les emocions: el teatre. Venda
d’entrades: www.tarracoticket.cat. Preu: 14 €.
Organitza: Plexo
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Cinema a la fresca. Indiana Jones en busca del arca
perdida, de Steven Spielberg (1981).
Col·labora: Festival REC
22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Conteclada. Avui, contes amb la Karme González i la Rat
Cebrián. Accés lliure, limitat a la capacitat de la sala.
22 h, Cafè La Cantonada, c. Fortuny, 23. Concert amb Max García Conover (modern folk, EUA).
Organitza: Cafè La Cantonada
23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Selecció musical.
Organitza: Ekinoci
Dimecres 20 de setembre. El Retaule i el Gran Concert
17.30 h, Rambla Nova, entre el Balcó del Mediterrani i el c. Adrià. Òmnium Cultural va de festa!
Tallers infantils Coneixes bé el Seguici?, taller de pintura, titelles i narració de contes infantils.

28

Organitza: Òmnium Cultural
17.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Espai de jocs + taller de circ. En aquest taller
d’acrobàcia aèria s’ofereix la possibilitat de posar a prova la gravetat tot enfilant-se a les teles i fent
figures. El taller ofereix la possibilitat d’iniciar-se per mitjà dels passos més bàsics i amb
l’assessorament en tot moment del monitor que organitza el taller.
Organitza: Ekinoci
18 h, des del portal del Roser, Itinere. Visita guiada: Tarragona modernista, una ciutat de postal.
Passejada pel centre de Tarragona, durant la qual evoquem la petita ciutat de tombant de segle, tot
seguint la petjada modernista. Des de l’Antic Escorxador fins al flamant Mercat Central,
relacionarem noms com Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner amb la nostra ciutat i
reivindicarem l’obra de l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol. Al final de la visita, la sorpresa
refrescant al Xiringuito del Mercat. Informació i reserves: itinere@turismedetarragona.com - 977
239 657. Preu: 9 €; reduït, 7€; nens (de 6 a 12 anys), 4 €. Places limitades.
Organitza: Itinere
Col·labora: Bar Xiringuito (Mercat Central)
18 h, c. Nou del Patriarca, 3, baixos. Visita guiada: Passejada literària per la Tàrraco imperial.
Com veiem i entenem avui alguns monuments de la Tàrraco imperial? I com els veien els autors
clàssics? Un passeig literari per la història i les històries de la ciutat.
Preu: adults, 10 €; nens (de 7 a 12 anys), 5€. Més informació i reserves: contacte@iberapt.com- 659
111 081.
Organitza: IBER. Arqueologia, Patrimoni i Turisme S.L.
18 h, sala d’actes del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, c. Enric d’Ossó, 1. Xerrada
sobre el voluntariat a Tarragona. Què és ser voluntari? Vine i en parlem!
Organitza: Associació TarracoSalut
18 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Cinema Truck a la Play Tecletes. La Tecletes Playtruck
es transformarà en una sala de cinema on veurem curts d’animació, tot això durant el temps que
ens duri la paperina de crispetes!
Organitzen: Tecletes i Ekinoci
18.30 h, Pastisseria Conde, c. Comte de Rius, 5. Presentació del mousse de la col·lecció Els
Contes del Seguici de Tarragona. La dolça versió d’aquesta ja clàssica col·lecció de contes. La
podeu degustar durant totes les festes.
Organitzen: Associació d’Amics de la Colla Jove i Pastisseria Conde - Col·labora: Insitu Comunicació
19 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
19 h, pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. Pastís del Braç de Santa Tecla. El Gremi de
Pastissers presenta l’elaboració i degustació popular del pastís monumental del Braç de Santa
Tecla, que enguany celebra 15 anys de presència a la festa major. Ni més ni menys que 75 metres de
Braç, que equivalen a 2.000 racions. Distribució de racions aptes per a persones celíaques. Recollida
prèvia de tiquets des de les 18 h a l’estand de Festes instal·lat al vestíbul del Teatre Tarragona. Un
tiquet per persona.
Organitza: Gremi de Pastissers - Col·labora: Tarragona Ràdio
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
19.15h, pl. de la Font. El Tarracvus es menja el Braç. La mascota del 2018 no es vol perdre aquest
moment dolç.
19.30 h, des de l’estàtua dels despullats fins al Balcó del Mediterrani. El Correfoc Petit. Espurnes,
diables i bèsties a la mida dels més menuts. Els grups recorreran la Rambla Nova fins a arribar al
Balcó i fer-hi una carretillada de lluïment. Quan acabi, els grups, que s’hauran anat col·locant al
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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, el Drac i
la Cabra Petits de Reus, el Ball de Diables Infantil de Torredembarra i les Diablesses Petites
de la Geltrú.
20 h, local social dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assaig especial de Santa Tecla. En acabar,
canya i tapa per a tots els participants.
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Sopar a la fresca a preus populars. Menjar japonès i food
truck La Cuineta.
Organitza: Ekinoci
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Cinema a la fresca. E.T., de Steven Spielberg (1982).
Col·labora: Festival REC
22 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Conteclada. Avui, contes amb el Carles Alcoy i l’Imma Pujol.
Accés lliure, limitat a la capacitat de la sala.
22 h, av. Vidal i Barraquer, davant l’Antiga Tabacalera. El gran concert de Santa Tecla amb Roba
Estesa i Txarango. Tots dos grups ja han tocat a Tarragona, però mai junts al mateix escenari. El
folk calentó de les Roba Estesa, una de les revelacions del panorama musical a casa nostra,
combinarà la nit amb els Txarango, un dels grups més populars a casa nostra i més enllà. Després
dels exitosos Benvinguts al llarg viatge i Som*riu, venen a presentar-nos El cor de la Terra, el seu
últim disc, ple d’himnes populars i amb el segell irrenunciable del compromís social.
22.30 h, Catedral. El Retaule de Santa Tecla. Representat per l’Esbart Santa Tecla i amb la música
de la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, és un dels moments més
emocionants de la nostra festa major. A través de la creació coreogràfica, descobrim la vida, la
conversió i el martiri de la nostra patrona.
23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Selecció musical.
Organitza: Ekinoci
Dijous 21 de setembre. El Pregó, l’Arrencada i la Baixada
8 h, Rambla Nova, c. Cañellas i fins a les 20h. Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer,
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona distribuirà material informatiu de la
malaltia.
Organitza: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona
12 h, Mercat Central. Menja’t el Gegant Modernista. Una activitat dirigida a mostrar aquest
equipament modernista i la seva història d’una manera divertida i entretinguda. Una proposta per
conèixer anècdotes d’aquest equipament públic i descobrir els seus productes i sabors actuals a
través d’una degustació. Places limitades. Durada: 75 minuts. Preu de l’activitat: 5€. Inscripcions a
la Parada Festiva del Mercat.
Organitza: Mercat Central de Tarragona - Col·labora: Caves Adernats
12.30 h. Plaça de les Cols. Concert vermut amb els grallers i timbalers de l’Aula d’instruments
tradicional i popular El Tecler. Una mica de vermut i música agradable per agafar forces per
aquests dies que venen!
17.30 h, pl. del Rei. Cafè, copa i puro per un duro… dels d’abans. Cafè concert amb l’Orquestra
Estelada, talent musical local al servei de les millor versions i ballables. El millor remei contra la
migdiada: el cafè, el Chartreuse i el conyac Torres es barregen amb el fum. Cada persona podrà
adquirir un màxim de dos tiquets. Distribució de tiquets a partir de les 15.30 h.
Patrocinen: Chartreuse, Bodegues Torres i la Botiga del Cafè.
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17.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Espai de jocs + taller de circ. En aquest taller
d’acrobàcia aèria s’ofereix la possibilitat de posar a prova la gravetat tot enfilant-se a les teles i fent
figures. El taller ofereix la possibilitat d’iniciar-se per mitjà dels passos més bàsics i amb
l’assessorament en tot moment del monitor que organitza el taller.
Organitza: Ekinoci
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm patrocina Teclatapa, la
taverna dels tastets. Inauguració de l’espai gastronòmic que durant quatre dies permet els àpats
ràpids: entrepans de frankfurt amb ceba cruixent, de truita farcida de bacó, de bacó i formatge, de
llonganissa i xistorra, de cruixent de pollastre, de pollastre amb pebrot, d’hamburguesa amb ceba i
formatge,de llom, de bratwurst amb ceba i formatge, d’ous ferrats amb llom adobat, vegetal, i també
patates fregides, patates braves, triquini de pernil i formatge, porció de pizza i faixeta mexicana.
Una iniciativa de les associacions Aerodance, 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, Nou Ritme, Som i
Serem, La Tarraco de Luxe, Sinhus Sport, La Granja Colours Fantasy, Fotem-li Canya i Comparsa
Carmelites.
18 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Mercat de segona mà, artesà i d’intercanvi. Paradistes
del Camp de Tarragona i d’arreu de Catalunya. Inscripcions a santatecla2ama@gmail.com.
Organitza: Ekinoci
18 h, Saló dels Plenaris, Ajuntament. El Pregó d’enguany va a càrrec de Lluís Amiguet. Periodista i
tarragoní, és llicenciat en Periodisme a la UAB i en Filologia Hispànica a la UB. Comença a exercir el
periodisme al Diari de Tarragona i a la cadena SER. Col·labora al Gabinet de Comunicació de
l’Ajuntament de Tarragona. És becari a La Vanguardia pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, on,
ja com a periodista en plantilla, cobreix la independència dels països bàltics i la fi de l’apartheid a
Sud-àfrica, i entrevista l’emperador del Japó Akihito abans de la seva primera visita a Espanya.
Després és destinat a Nova York, des d’on informa sobre les primeres eleccions que guanya Bill
Clinton i la primera Guerra de l’Iraq; és el primer periodista a Espanya que anuncia el naixement
d’Internet, i el que més cops (set) ha entrevistat Woody Allen. És també l’encarregat de seguir
l’equip olímpic dels Estats Units durant els Jocs de Barcelona. Després rep l’encàrrec de crear “La
Contra”, una entrevista diària que publica des del 1998 La Vanguardia, amb Ima Sanchís i Víctor-M.
Amela, i que ara farà dinou anys. És professor associat de Periodisme a la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona.
L’acte s’iniciarà amb el veredicte i el lliurament del Premi El Balcó, convocat per Òmnium
Cultural Tarragonès. En aquest acte, la llengua dels signes acostarà la festa a la comunitat sorda.
També es repartiran llacets verds en solidaritat amb el Dia Mundial de l’Alzheimer.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
18.30 h, pl. de la Font. La Despertada dels Gegants. Arribada de tots els gegants i gegantes 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. Acompanyament dels Macers de la Ciutat a l’alcalde i els
pregoners 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 Pirotecnia Accitana María Angustias de Guadix (Granada),
trons que des de la plaça més tarragonina s’escamparan per tots els racons de la ciutat.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
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19 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
19 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona, c. Sant Llorenç, 20. Mercat de
Santa Teca 2017. Fusió de gastronomia, cultura i territori, que enguany ens proposa un nou format
en aquest espai emblemàtic de la ciutat. Show cooking de cuina del territori, mostra de productes,
xerrades, maridatge, tallers i actuacions musicals.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona
19 h, local social dels Xiquets del Serrallo, Tinglado 4 del Moll de Costa. Assaig obert de canalla.
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 Gegants Moros, els Gegants Vells de la ciutat o del Cós
del Bou, Gegants Vells i Nous 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 Merceria, Gegants i Nanos del
Col·legi del Sagrat Cor, Gegants del Col·legi Sant Domènec de Guzmán - Dominiques, Gegants
de la Unió de Sant Pere i Sant Pau, gegant Bartolo de l’Esplai Sant Fructuós, Gegants de la
Plaça Sant Miquel, gegantons Espineta i Cargolí, la geganta Cristineta, el gegant Hernández
Sanahuja 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, Gegants Escipions, nano el Caleto del
Cós del Bou i el gegant Chargròs de l’Associació Chargrossos de Tarragona, acompanyats dels
grallers, els timbalers i la Tradiband, Banda d’Instruments Tradicionals de Tarragona.
Itinerari: pl. de la Font, c. Portalet, Rambla Vella, c. Comte de Rius, Rambla Nova (coca central), c.
Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
19.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Concert amb Soft & Whippy Jam Band (Londres).
Des de Les illes Britàniques arriba aquesta mescla de calipso, jazz, afrobeat i jam psicodèlic per
delectar els paladars musicals de tots els públics. Venen a presentar el seu primer disc, Just Landed,
amb un directe energètic amb suaus tocs de burlesque i extravaganza londinenca.
Organitza: Ekinoci
20.30 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig obert de
canalla.
20.30 h, local social dels Xiquets del Serrallo, Tinglado 4 del Moll de Costa. Assaig especial de
Santa Tecla.
20.45 h, pl. de la Font. El primer ball de gegants al ritme del pasdoble Amparito Roca, interpretat
per les bandes de música.
21 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Santa Tecla té màgia. Des de fa uns anys, la màgia ocupa
un espai important al programa de Santa Tecla. Enguany el Cercle Màgic de Tarragona ens proposa
l’espectacle del popular i televisiu Jeff Toussaint, reconegut hipnotitzador. Venda d’entrades:
www.tarracoticket.cat Preu: 12 €.
Organitza: Cercle Màgic de Tarragona Tarracadabra
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21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Fira de Food Trucks. Sopar a la fresca a preus
populars. Avui s’amplia l’oferta gastronòmica amb quatre espais culinaris on podràs tastar sabors i
plats de diferents parts del món.
Organitza: Ekinoci - Col·laboren: Chicken on the Road, La Cuineta, restaurant japonès IKKIU i
Pinxame Caravan
21 h, Cafè La Cantonada, c. Fortuny, 23. Concert amb Versió.cat. Versions acústiques en català.
Organitza: Cafè La Cantonada
21.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Cinema a la fresca. Dentro del laberinto, de Jim Henson
(1986).
Col·labora: Festival REC
22 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Assaig general de
castells.
23 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Selecció musical.
Organitza: Ekinoci
24 h, des del pla de la Seu. Vinga, valents! La Baixada de l’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la
Mulassa i les bandes. Bèsties i gegants són portats aquesta nit per tots els qui, amb el consell i
l’assistència dels seus portadors titulars, ho desitgin. Quan les bèsties i els gegants entrin a la plaça
del Rei, l’Orquestra Estelada els obsequiarà amb la tanda d’Amparitos que marca el costum.
Col·laboren: Àliga, Gegants Vells, Lleó i Mulassa
Acte retransmès en directe per Tac12
Cal estar atents a les recomanacions de seguretat:
▪ Deixeu ampolles i llaunes fora de l’itinerari de la Baixada.
▪ Salteu individualment o com a màxim en parella.
▪ Seguiu els consells de l’organització i dels responsables dels grups.
▪ Faciliteu el pas del Seguici i de les bandes de música.
▪ Distribuïu-vos per tot l’itinerari.
▪ Assistiu-hi només les persones adultes.
▪ En cas que vulgueu dur alguna de les figures del Seguici, proveïu-vos d’una faixa a la
cintura.
▪ No tireu aigua des de finestres o balcons.
S’ubiquen serveis sanitaris al c. Pare Iglésias, a la pl. del Fòrum i a la pl. del Rei —que en la segona
baixada passen a la 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 indicats. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
0.30 h, pl. del Rei. Revetlla popular amb l’Orquestra Estelada. 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 i la Mulassa.
Teclers, Àliga, Gegants, Mulassa, Lleó, cap a la plaça de la Font!
2 h, pl. del Rei. Segona part de la revetlla popular amb l’Orquestra Estelada.
2.30 h, pl. de la Font. L’Arribada de l’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó i la Mulassa i l’arrencada
del Ball de l’Any. Bèsties i gegants entraran al Palau Municipal hores abans d’incorporar-se a la
sortida al complet del Seguici Popular. A partir d’ara comença el compte enrere de 365 dies per
tornar a reproduir aquest ritual, la Baixada del 2018. 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!
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Divendres 22 de setembre. La Vigília
11.45 h, campanar de la Catedral. El toc de prima.
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 formacions que fan ballar el
Seguici els dies 22 i 23: So Nat - Grallers de Tarragona, Ministrers d’Olot, la Fanfara de
Torredembarra, Grallers La Virolla, Els Espremulls Ministrers, Grallers de l’Alfàbrega,
Grallers Els Bordons, Grallers de l’Esperidió, Pelacanyes Grallers de Tarragona, Sacaires de
Tarragona, Mitja Cobla La Mitja Lluna, Dolçainers Tresmall, Grallers Tocaferro, Grallers Els
Quatre Garrofers, Sonagralla, Sonadors Bufalodre, Faktoria Folk, Rodarboç - Cobla de
Ministrers i la Tradiband, Banda d’Instruments Tradicionals de Tarragona.
A la pl. de les Cols, interpretació d’una tonada a càrrec de cadascuna de les formacions. Itinerari: pl.
del Pallol, c. Cavallers, c. Major i pl. de les Cols.
Col·labora: Frankfurt Major
En acabar, pl. de les Cols. Santa Tecla gastronòmica. El concert de Vermut Yzaguirre i les patates
Frit Ravich amb la Fanfara de Torredembarra. Degustació de vermut i patates.
Patrocina: Vermut Yzaguirre i Patates Frit Ravich
12 h, pg. de les Palmeres. A Tocar Reggae. Espai de la cultura reggae i soundsystem. Mercat
d’artesania i de productes relacionats amb la cultura reggae i sound system, estands d’entitats i
col·lectius del territori. També, fins ben entrada la nit, trobada de food trucks per gaudir dels àpats
del dia amb diferents propostes gastronòmiques.
Organitza: Growing Culture Associació Cultural - Patrocinen: Llesqueria La Botifarra, Bar La
Ramona i Restaurant Entre Molles
12 h, pg. de les Palmeres. A Tocar Reggae. Espai de la cultura reggae i soundsystem. Vermut
reggae. Vermut musical a càrrec dels selectors Wikkiman Rootsi i Ganjanights. Sonoritzat per
KusasiSound System.
Patrocinen: Llesqueria La Botifarra, Bar La Ramona i Restaurant Entre Molles
Organitza: Growing Culture Associació Cultural
17 h, pg. de les Palmeres. A Tocar Reggae. Espai de la cultura reggae i soundsystem. Exhibició
de slackline amb diferents modalitats. Esport d’equilibri ancorant una cinta plana de 5 cm d’ample
i aplicant-hi una certa tensió per fer l’activitat sobre la cinta. A càrrec de Slacklife Tarragona i amb
convidats especials.
Organitza: Growing Culture Associació Cultural - Patrocinen: Llesqueria La Botifarra, Bar La
Ramona i Restaurant Entre Molles
17 h, pg. de les Palmeres. A Tocar Reggae. Espai de la cultura reggae i soundsystem. Mercat
d’artesania i de productes relacionats amb la cultura reggae i sound system, estands d’entitats i
col·lectius del territori. També, fins ben entrada la nit, trobada de food trucks per gaudir dels àpats
del dia amb diferents propostes gastronòmiques.
Organitza: Growing Culture Associació Cultural - Patrocinen: Llesqueria La Botifarra, Bar La
Ramona i Restaurant Entre Molles
17.30 h, jardins de Saavedra. La Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: Ekinoci
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm patrocina Teclatapa, la
taverna dels tastets. L’espai gastronòmic que durant quatre dies permet els àpats ràpids.
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18.30 h, pl. de Dames i Vells. Primera representació del Ball de Dames i Vells. El sarcasme i la
ironia d’aquestes parelles retratarà, un any més, l’actualitat i els seus protagonistes. Toca, Peron!
19 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
19 h, pg. de les Palmeres. A Tocar Reggae. Espai de la cultura reggae i soundsystem. Taller de
dancehall. Taller a càrrec d’Attitude Dancehall Crew, representat per Aida Prima Cali, Fatu
Afrikangyal, Jen Madgyal i Anette. Attitude Dancehall Crew és un col·lectiu dedicat a la difusió de la
cultura dancehall i el ball procedent de Jamaica format per dancers i amants de la cultura jamaicana
de diferents parts d’Espanya units per la mateixa passió. L’activitat té una durada de 2 hores i està
pensada perquè hi puguin participar persones de totes les edats.
Organitza:Growing Culture Associació Cultural - Patrocinen: Llesqueria La Botifarra, Bar La Ramona
i Restaurant Entre Molles
19 h, parc de Saavedra.Espectacle de clown i circ.
Organitza: Ekinoci
19 h, des de la pl. de la Font. La Cercavila de Santa Tecla amb la primera sortida al complet de tot
el Seguici Popular: el Ball de Diables, el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, el Ball d’en Serrallonga,
l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera, el Lleó, el Magí de les Timbales, els gegantons Negritos, els
Gegants Moros, els Gegants Vells amb els seus nous vestits, els Nanos Vells, els Nanos Nous,
els Balls de Bastons, de Pastorets, de Turcs i Cavallets, del Patatuf i de Cercolets, els
Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, els Balls de Gitanes, de Valencians i de Cossis, i les
representacions al·legòriques dels Set Pecats Capitals i de la Moixiganga. Aniran
acompanyats pels sonadors i les bandes de música.
Itinerari: pl. de la Font, bda. Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, pl. del Fòrum, c. Santa
Anna, pl. del Rei, Pilats, bda. Pescateria, pl. de l’Esperidió, c. Cós del Bou, pl. de la Font, c. Portalet,
Rambla Vella, c. Comte de Rius, Rambla Nova, c. Sant Agustí, c. Portalet i pl. de la Font.
Els participants a la Cercavila tindran un punt de refrigeri ràpid al carrer Cós del Bou ofert per la
Colla Jove Xiquets de Tarragona.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
19 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona, c. Sant Llorenç, 20. Mercat de
Santa Teca 2017. Fusió de gastronomia, cultura i territori, que enguany ens proposa un nou format
en aquest espai emblemàtic de la ciutat. Show cooking de cuina del territori, mostra de productes,
xerrades, maridatge, tallers i actuacions musicals.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona
19.30 h, pl. de l’Antic Escorxador. Representació del Ball de Dames i Vells.
20 h, pg. de les Palmeres. A Tocar Reggae. Espai de la cultura reggae i soundsystem. Fins ben
entrada la nit, trobada de food trucks per gaudir d’un bon sopar amb diferents propostes
gastronòmiques.
Organitza: Growing Culture Associació Cultural - Patrocinen: Llesqueria La Botifarra, Bar La
Ramona i Restaurant Entre Molles
20.30 h, pl. Natzarens. Representació del Ball de Dames i Vells.
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Fira de Food Trucks. Sopar a la fresca a preus
populars. Avui s’amplia l’oferta gastronòmica amb quatre espais culinaris on podràs tastar sabors i
plats de diferents parts del món.
Organitza: Ekinoci - Col·laboren: Chicken on the Road, La Cuineta, restaurant japonès IKKIU i
Pinxame Caravan
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21 h, Palau de Congressos, Sala August. Revetlla de monòlegs amb Luis Piedrahita. Aquest
mestre del monòleg ens presenta la recorrent proposta Las amígdalas de mis amígdalas son mis
amígdalas. Venda d’entrades: www.yalastengo.com, i el mateix dia de l’esdeveniment, a partir de les
20h, a les taquilles del Palau de Congressos de Tarragona. Preu: 22€.
Organitza: Sueños Musicales
21.20 h, pl. del Rei. Versots i parlaments dels balls parlats:
● 21.20 h, Ball de Dames i Vells.
● 21.45 h, Ball de Sant Miquel i Diables.
● 22.10 h, Ball de Gitanes.
● 22.25 h, Ball d’en Serrallonga.
21.30 h, pl. de la Font. La primera tanda de lluïment 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.
21.45 h, pl. del Pallol. Versots i parlaments dels balls parlats:
— 21.45 h, Ball d’en Serrallonga.
— 22.15 h, Ball de Pastorets.
— 22.35 h, Ball de Gitanes.
22.15 h, pl. de les Cols. Representació completa de la Moixiganga, amb So Nat - Grallers de
Tarragona. Representació de manera continuada de totes les figures plàstiques o misteris amb la
llum de les atxes i en un espai únic.
22.45 h, Rambla Nova, tram Unió / Méndez Núñez, davant de la Gelateria Italiana Gabri Olivier.
Versots i parlaments dels balls parlats:
— 22.45 h, Ball de Pastorets.
— 23.05 h, Ball de Gitanes.
— 23.20 h, Ball d’en Serrallonga.
La nit del 22 al 23 de setembre. Revetlles i matinades
22 h, jardins del Camp de Mart. Flaixtival Santa Tecla 2017. Torna el festival del ritme de la mà de
Flaix FM, en un espai històricament tecler que un any més es vesteix de gala per a una sessió que
promet ser memorable. Enguany amb la participació dels DJs Sergi Domene, Sergi Ralita, Alex
Melero i el guanyador del segon concurs de DJs del Flaixtival. Acabarem amb una sessió remember!
Pluja de marxandatge, efecte megatró, animació, i moltes sorpreses més. Més informació a
www.flaixtival.com
22 h, pg. de les Palmeres. A Tocar Reggae. Espai de la cultura reggae i soundsystem. Sessió
Sound System: Kusasi Sound System acompanyat de Lasai (Madrid), King Horror amb Alex
Bass i Paula Bu (Barcelona) i Hi Light Sound (Osona). Sessió de música jamaicana a càrrec d’una
selecció dels sounds i cantants més representatius i actius de l’escena reggae catalana. Convidats de
luxe per a aquesta nit dedicada a la música de l’illa caribenya, tots ells sonoritzats per Kusasi
Sound System.
― 22 h, HiLight Sound
― 23.45 h, King Horror amb Alex Bass i Paula Bu
― 1.30 h, Kusasi Sound System amb Lasai
Organitza: Growing Culture Associació Cultural - Patrocinen: Llesqueria La Botifarra, Bar La
Ramona i Restaurant Entre Molles
23 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. Revetlla amb Jordi Català i la Nova Paper de
Tornassol. Un dels pioners de la música de ball en català al nostre país ens farà gaudir de la nit més
teclera amb els ritmes més clàssics i ballables d’abans, ara i sempre.
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23 h, pl. de la Font. La revetlla més teclera amb les bandes Hey Pachucos i Albercocks. Si hi ha
una revetlla de referència a la plaça de la Font és aquesta. El pas de la vigília a la diada de Santa
Tecla transcorre per aquest llarg moment d’alta intensitat musical. Dues joves però experimentades
bandes de reconegut prestigi en això de fer ballar els festers incondicionals. Som-hi!
23.30 h, Tarraco Arena Plaça. Bad Bunny en concert presenta Soy Peor Tour 2017. Bad Bunny és
un raper i compositor de trap, rap i hip-hop en espanyol. Un artista creatiu i diferent, autor de totes
les seves cançons, creador de totes les seves pistes així com de tot el grafisme que l’identifica. Venda
d’entrades: Tapticket, tap.cat
Organitza: Tarraco Arena Plaça
23.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. DJ Sendo. Amb un extens recorregut per festes majors
d’arreu dels Països Catalans i festivals destacats com l’Acampada Jove i Bioritme Festival, DJ Sendo
ens portarà el seu nou xou, Increscendo, on ens mesclarà des dels ritmes del nostre territori fins a
l’electrònica més alternativa, passant pel reggae, l’ska, el moombaht, el trap o el balkan, en una
sessió plena d’energia, ball i confeti.
Organitza: Ekinoci
24 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Addicted Fridays.
Dissabte 23 de setembre. Diada de Santa Tecla
7 h, des de la pl. de la Font. Toc de matinades pels diferents carrers de la ciutat. El so dels
instruments tradicionals omple els pocs instants de silenci de la jornada. Des de la plaça de la Font:
Sonagralla, La Virolla, L’Alfàbrega, L’Esperidió, Tocaferro, Els Quatre Garrofers, So Nat, de Sant
Magí, Pelacanyes, Els Bordons, Els Vecianes, 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.
9.15 h, des de la pl. de la Font. L’Anada a Ofici amb el Seguici Popular i salutació a la Senyera
pels trompeters municipals a la confluència dels carrers dels Cavallers i la Nau, als Quatre
Cantons i a la plaça de les Cols. Tot seguit, al pla de la Seu, entrada de la Senyera de la ciutat amb
la ballada conjunta de tots els elements festius i els pilars de les colles castelleres, alhora que
esclaten les salves pirotècniques de rigor i la tronada de la Pirotecnia Accitana María Angustias de
Guadix (Granada).
Portaran la bandera de la ciutat, a proposta del Bou de Tarragona, el Sr. Salvador Borrull
Polo i les Sres. Julia Moncada Domínguez i Ana Cortés Ruiz, membres de l’entitat des de l’any
1992, any de recuperació d’aquesta estimada bèstia del nostre Seguici Popular. Des de l’any 2014, i
per acord de la Comissió Assessora sobre el Seguici Popular, els banderers del matí de Santa Tecla
són proposats per una entitat del Seguici per estricte ordre de carrer.
Recorregut: pl. de la Font, bda. Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria, c. Pare Iglésias i pla
de la Seu.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
10 h, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, pl. del Rei, 5, fins a les 14 h. Jornada de portes
obertes al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. També es podrà veure l’audiovisual Tarraco,
civitas ubi ver aeternum est i l’exposició “El fil de la història”.
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”. També es podrà veure el vídeo amb la
reconstrucció d’un enterrament cristià d’època romana.
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10 h, pl. de la Mitja Lluna / Espai Salvador Fà Llimiana. Trobada de col·leccionistes de plaques de
cava del Camp de Tarragona.
Organitza: Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava del Camp de Tarragona
Col·labora: Ateneu de 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 comunitats cristianes i l’Ajuntament.
Durant la cerimònia, com és costum, s’ofereix la relíquia de la patrona als fidels per a la seva
adoració.
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.
10.45 h, des del pla de la Seu. La Tornada d’Ofici. El Seguici, cap a la plaça de la Font.
11 h, pl. de la Font. Tanda de lluïment del Seguici Popular. Ballaran, per aquest ordre, el Drac, el
Bou, la Víbria, el Griu, el Ball d’en Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera, el Lleó, els 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
11.30 h, pl. de l’Antic Escorxador. Representació del Ball de Dames i Vells.
11.30 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Ballada dels Gegants i Nanos del carrer Merceria.
11.45 h, Balcó del Mediterrani. Fotografia’t amb els Nanos Vells! Avui et podràs fer aquella foto
que sempre havies volgut.
Organitza: Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona
11.45 h, capçalera del Circ. Fes-te una foto amb els Nanos Nous! Vols una foto amb els Nanos
Nous? Avui és el dia!
Organitza: Associació de Portants dels Nanos Nous de Tarragona
12 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Ball de Bastons de Tarragona.
12 h, Restaurant La Morada, c. Natzaret, 14. Santa Tecla gastronòmica. Tast d’espineta amb
caragolins.
Organitza: Restaurant La Morada
12 h, Bar La Pepita, pl. Verdaguer. Concert vermut amb The Soulman Quartet. Vine a fer el
vermut a ritme de soul, funky, R&B i música disco dels anys 70 i 80.
Organitza: Bar La Pepita
12.30 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Representació del Ball de Dames i Vells.
12.45 h, pl. de la Font. Entrada a plaça de les colles castelleres, al toc de gralla i ritme del timbal.
13 h, pl. de la Font. Castells, torres i pilars amb les colles castelleres de la ciutat: Xiquets de
Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant
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Pau. Històricament, 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 prèviament per sorteig. La diada consta de tres rondes;
la colla que no completi les tres construccions pot arribar a fer fins a dues tandes més, mantenint
sempre l’ordre sortejat. Els pilars tanquen l’exhibició i s’executaran seguint l’ordre sortejat.
L’exhibició es clou amb el tradicional pilar al balcó, al qual ascendeix l’enxaneta. Finalment, toc de
vermut amb els grallers i timbalers.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio i Tac 12
17.30 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
17.30 h, des del campanar de la Catedral. Toc de vespres.
17.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Espai de jocs.
Organitza: Ekinoci
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 2 h. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm patrocina Teclatapa, la
taverna dels tastets. L’espai gastronòmic que durant quatre dies permet els àpats ràpids.
18 h, Catedral. El cant de les vespres pontificals.
18.15 h, des de la pl. de la Font. L’Anada a la Professó amb el Seguici Popular, que pregona
l’arribada de la Senyera de la ciutat i la Corporació Municipal. Aquesta expressió de civisme torna a
inundar els carrers principals de la ciutat antiga.
Itinerari: pl. de la Font, bda. Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, c. Merceria i c. Pare Iglésias.
Els grups s’organitzen per a la professó posterior als carrers de les Coques, Sant Pau, Palau, Claustre
i Escrivanies Velles.
18.30 h, pl. Natzarens. Representació del Ball de Dames i Vells.
19 h, parc de Saavedra.Espectacle de clown i circ.
Organitza: Ekinoci
19 h, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona, c. Sant Llorenç, 20. Mercat de
Santa Teca 2017. Fusió de gastronomia, cultura i territori, que enguany ens proposa un nou format
en aquest espai emblemàtic de la ciutat. Show cooking de cuina del territori, mostra de productes,
xerrades, maridatge, tallers i actuacions musicals.
Organitza: Associació Santa Teca
Col·labora: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Tarragona
19 h, des del pla de la Seu. Professó del Braç de Santa Tecla. Tercera i última sortida al complet
del Seguici Popular. Cap a les 20 h, al llindar de la Catedral, apareix el tabernacle de la santa
acompanyat per la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, amb el vestuari cerimonial de les gran
ocasions rituals. I en aquest moment la Banda Unió Musical interpreta la Marxa de Santa Tecla i els
campaners engeguen el repic general fins que perden de vista la relíquia. El Capítol de la Catedral, el
clergat, la Senyera de la ciutat, els representants de les ciutats germanes i la Corporació Municipal,
amb escorta de macers, uixers i Guàrdia Urbana de gran gala, tanquen la professó.
Enguany la professó recupera el seu itinerari anterior a l’any 2007: pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c.
Merceria, pl. de les Cols, c. Major, bda. Misericòrdia, c. Cós del Bou, bda. Pescateria, Pilats, pl. del Rei,
c. Santa Anna, pl. del Fòrum, c. Nou del Patriarca i pla de la Seu.
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Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio i Tac 12
19.30 h, pl. de l’Antic Escorxador. Representació del Ball de Dames i Vells.
20 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
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. Natzarens. Representació del Ball de Dames i Vells.
21 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Fira de Food Trucks. Sopar a la fresca a preus
populars. Avui s’amplia l’oferta gastronòmica amb quatre espais culinaris on podràs tastar sabors i
plats de diferents parts del món.
Col·laboren: Chicken on the Road, La Cuineta, restaurant japonès IKKIU i Pinxame Caravan
Organitza: Ekinoci
21 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 conjunta. Balls, bestiari,
entremesos i representacions 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 preparada per
la Pirotecnia Accitana María Angustias de Guadix (Granada).
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio
Tot seguit, des del pla de la Seu. Tornada de Professó amb la Baixada del Seguici. Portants,
balladors i músics enfilen el carrer Major en una baixada espectacular. El conjunt del Seguici
completa la seva darrera aparició d’aquest 2017.
Simultàniament, a la Catedral. Cant dels Goigs i retorn de la relíquia de la santa a l’urna de la seva
capella.
I després, a la pl. de la Font. Darrera tanda de lluïment del Seguici Popular. Com a la Vigília, els
onze grups entre el Ball de Bastons i la Moixiganga realitzen simultàniament la seva exhibició. Entre
les danses i els entremesos es pot veure, per única vegada, la figura bastonera de la Mort del
Dimoni, enmig del foc de sofre.
21.45 h, pl. del Fòrum. Darrers parlaments del Ball d’en Serrallonga.
22 h, jardins del Camp de Mart. Club 105 Santa Tecla 2017. Una nit per no oblidar. L’Ernest
Codina, l’Hektor Mass i MonDJ faran les delícies dels amants i seguidors del Club 105 en el marc
dels Jardins del Camp de Mart, espai emblemàtic de les millors nits tecleres. La nit promet i ve
carregada de sorpreses. No t’ho perdis!
22.30 h, des de la punta del Miracle i contemplables des de la platja del Miracle, el passeig Marítim,
el Moll, el Port Esportiu, el Balcó del Mediterrani, el passeig de les Palmeres, la baixada de Toro, el
vial Bryant, el passeig de Sant Antoni i la Via Augusta. El castell de focs de Santa Tecla, que serà
disparat per la Pirotecnia Accitana María Angustias de Guadix (Granada).
Patrocina: Basf
22.30 h, Pub Highland, Rambla Vella, 9. Concert Urock. Gaudeix d’aquest grup tarragoní de
versions, que ens farà vibrar la nit de Santa Tecla. Preu: 5€.
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23.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. DJ Lupe. Amant de la música negra, l’ska clàssic i els
hits dels 60, els 80, el rock&roll, el ie-ie i fins i tot el mambo, el swing i el balkan, DJ Lupe garanteix
una estona ben moguda i per a tots els gustos!
Organitza: Ekinoci
Diumenge 24 de setembre. La Mercè i el Correfoc
8 h, des de la pl. de la Font. Les matinades de la jornada castellera de la Mercè: grallers dels
Xiquets de Tarragona, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, dels Xiquets del Serrallo i dels
Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
9.30 h, Moll de Costa, Tinglado 1. IX Marxa BTT Memorial Josep Lluís Navarro. Informació i
inscripcions a www.clubciclistatarragona.cat – info@clubciclistatarragona.cat
Organitza: Club Ciclista Tarragona
10 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Missa de la festa patronal del centre, oficiada per
l’arquebisbe, Dr. Jaume Pujol, amb la Coral Mare de Déu de la Mercè.
11 h, Moll de Costa. XCI Travessia Nedant al Port de Tarragona.
Organitza: Reial Club Nàutic de Tarragona
11.30 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Castells amb els Xiquets de Tarragona.
12 h, Rambla Nova, coca central, al costat de l’Oficina de Turisme. Vermut solidari.
Organitza: Associació Down Tarragona
12.15 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys
d’absència, aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels
clàssics d’aquest art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
13 h, pl. de les Cols. Castells, torres i pilars, davant de les escales més castelleres: Xiquets de
Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i
Sant Pau. En aquesta actuació cada colla ofereix dos castells i un pilar.
Tot seguit, els pilars caminant, per ordre d’antiguitat, pugen els vint esglaons de la Seu, els baixen
i enfilen el carrer Major tot intentant arribar fins a la plaça de la Font i a l’Ajuntament.
Acte retransmès en directe per Tarragona Ràdio i Tac12
16.30 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Elaboració del tradicional còctel de la Mercè, a
càrrec del reconegut mestre cocteler Eduard Boada. Tot seguit, actuació musical del Grup Nostàlgia.
17 h, parc de la Ciutat. Arriba a la ciutat el Circ Històric Raluy. Després de molts anys d’absència,
aquest històric i familiar circ ens presenta l’espectacle Fortius, un recorregut pels clàssics d’aquest
art. Més informació i venda d’entrades a www.raluy.com
17.15 h, Residència Mare de Déu de la Mercè. Espectacle de titelles familiar. La companyia
Invisible Titelles presenta el seu espectacle La que escombrava l’escaleta.
17.30 h, pl. del Pallol. Amable cafè concert amb grallers locals: Grallers de l’Alfàbrega, Grallers
Els Bordons, Grallers de l’Esperidió, Pelacanyes Grallers de Tarragona, Grallers Els Quatre
Garrofers, Grallers Sonagralla, Grallers So Nat - Grallers de Tarragona, Grallers Tocaferro i
Grallers La Virolla.
17.30 h, parc de Saavedra, La Terrasseta. Terrasseta Urban Party. Tarda dedicada a la cultura de
carrer, urbana amb espectacles de skate, amb mostres de grafiti fetes al moment, i música i cultura
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hip-hop.
― 17.30 h, mostra de grafiti. La Terrasseta dedica la seva última programació a la cultura
urbana. Amb la col·laboració de diferents artistes, podreu ser el públic privilegiat de
l’expressió artística per excel·lència del’street art: el grafiti.
― 18 h, exhibició de skate. El Club Skate Board de Tarragona convertirà una part del parc en
un skatepark per exhibir les seves piruetes i salts.
― 18.30 h, hip-hop a càrrec de Tarragona Hip Hop Club Showcase. Entre la mostra d’art
grafiti i l’exhibició de skate tindrem als micros i als plats, amenitzant musicalment la
jornada, els membres del Tarragona Hip Hop Club Showcase.
18 h, Teatre Metropol, Rambla Nova, 46. Melanie presenta Amazing, un espectacle de gran format
d’aquesta maga tarragonina, dirigit pel Mag Lari, un xou còmic i participatiu que no deixarà
indiferent a ningú. A Amazing podreu veure des de jocs de cartes fins a grans efectes amb grans
il·lusions. Tot això acompanyat de moments musicals que us podem ben assegurar que us
encantaran.Venda d’entrades: www.tarracoticket.cat. Preu: 6 €.
Organitza: Blue Live Produccions
18 h, pl. Verdaguer, fins a les 24 h. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm patrocina Teclatapa,
la taverna dels tastets. Una oportunitat de fer l’últim mos a l’espai gastronòmic de Santa Tecla.
18 h, local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, c. Cós del Bou, 23. Concert coral infantil
amb Els Rossinyols. Un any més, la coral ens ofereix l’habitual concert el dia de la Mercè.
18.30 h, Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. Ball de festa major amb el Duet Musical Miramar.
Organitza: Ateneu 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
19.30 h, pl. Verdaguer. Joc de rol L’assassí de la pastanaga. El final del joc de L’assassí de la
pastanaga ha arribat. Gaudireu d’un pica-pica musical gratuït mentre es fa el recompte de punts, i
seguidament s’oferirà la merescuda entrega de premis. Assassines i assassins, atents als resultats!
Més informació a www.facebook.com/pastanaga.tarragona.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Xaloc
20 h, Capsa de Música, Antiga Tabacalera. Tecla i Capsa Jazz Club amb Giulia Valle Petit Large
Ensemble. Giulia Valle és una reputada contrabaixista i compositora. Una oportunitat única
d’escoltar i veure en directe una de les figures del jazz català. Preu: 5€ (consumició mínima
inclosa).
Organitza: Associació de Músics de Tarragona
20 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Fira de Food Trucks. Sopar a la fresca a preus
populars. Avui s’amplia l’oferta gastronòmica amb quatre espais culinaris on podràs tastar sabors i
plats de diferents parts del món.
Organitza: Ekinoci - Col·laboren: Chicken on the Road, La Cuineta, restaurant japonès IKKIU i
Pinxame Caravan
20.30 h, jardins de Saavedra, La Terrasseta. Ganjanights. Ganjanights seran els encarregats de
tancar La Terrasseta de Santa Tecla 2017 delectant-nos amb els seus ritmes caribenys envinilats.
Podrem gaudir de sets de 40 minuts d’alguns dels components, entre ells Great Alice, amb northern
soul, Pallaretti i el seu boogaloo, Sagaç Selecter, que ens farà ballar a ritme de ska i two tone, Franki
Nero, amb ska i punk, Xalbertins, amb ska i rocksteady, i finalment Dijei Luna, amb rocksteady-soul.
Organitza: Ekinoci
22 h, des de la pl. de la Mitja Lluna. El Correfoc de Santa Tecla. Cada any, l’última nit de festes
s’omple de les espurnes i els trons de carretilles i sortidors. Enguany les forces de l’infern estaran
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representades pels grups Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, Ball de Diables de Cervera,
Ball de Diables de Torredembarra, Ball de Diables de Tarragona, Colla Diables Voramar del
Serrallo, Drac del Morell, Drac de Llorenç del Penedès, Drac de Tarragona, Bou de
Tarragona, Víbria de Tarragona i Griu de Tarragona.
Recorregut: pl. de la Mitja Lluna, c. Unió, pujada per la Rambla Nova fins al c. Adrià per un lateral,
baixada per la Rambla Nova per l’altre lateral a l’alçada del c. Sant Agustí fins a l’estàtua dels
despullats.
Tot seguit, a la Rambla Nova, al voltant de l’estàtua dels despullats. Eixordadores carretillades
finals.
Un cop acabat el Correfoc, des de l’estàtua dels despullats. Sorollosa i espurnejant traca per la
Pirotecnia Accitana María Angustias de Guadix (Granada), amb el final de traca andalusa dissenyat
especialment per a aquest moment, seguit del’emocionant Visca Santa Tecla! i la façana
pirotècnica que s’enlaira des de l’esquena de l’estàtua de Roger de Llúria al mateix Balcó del
Mediterrani.
TOTHOM A CÓRRER LA TRACA PER ACOMIADAR SANTA TECLA!!!

I després de Santa Tecla…
Dilluns 25 de setembre
19 h, sala d’actes dels Serveis Territorials de Cultura, c. Major, 14. Ruta/descoberta Espais
llegendaris de Tarragona (segona edició). Us convidem a visitar els espais més llegendaris de
Tarragona en aquesta ruta. Segur que després d’aquesta visita els veureu amb uns altres ulls! Amb
la presència d’Emili Samper, autor del llibre Llegendes de Tarragona (2014). A partir de 12 anys.
Places limitades. Activitat gratuïta. Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org bptarragona.cultura@gencat.cat
Coorganitzen: Tarragona Jove, Biblioteca Pública de Tarragona, Escola de Lletres de Tarragona i
Arxiu de Folklore de la URV - Col·labora: Comunitat Educativa ILEC Tarragona
Dimarts 26 de setembre
18 h, Mercat Central. Petits Paradistes. Impressió de productes 3D. Un taller per desenvolupar la
creativitat, la innovació i els bons hàbits. Places limitades. Durada: 90 minuts. Activitat gratuïta.
Inscripcions a la Parada Festiva del Mercat.
Organitza: Mercat Central de Tarragona
Col·laboren: Club dels Tarraconins i Petits Enginyers
Dijous 28 de setembre
19 h, Mercat Central. Menja’t el Gegant Modernista. Una activitat dirigida a mostrar aquest
equipament modernista i la seva història d’una forma divertida i entretinguda. Una proposta per
conèixer anècdotes d’aquest equipament públic i descobrir els seus productes i sabors actuals a
través d’una degustació. Places limitades. Durada: 75 minuts. Preu de l’activitat: 5€. Inscripcions a
la Parada Festiva del Mercat.
Organitza: Mercat Central de Tarragona
Col·labora: Caves Adernats
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Les exposicions
Casa de la Festa, Via Augusta, 4. La Festa als Ulls. “L’evidència suggerida”, d’Oriol Segon”. Dijous
i divendres, de 10 a 13 h; dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenge, d’11a 14 h. Tancat els dies
22 (tarda) i 23 de setembre (tot el dia).
Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. “Déu vos guard… 30 anys de la recuperació del Ball d’en
Serrallonga”, un recorregut per la trajectòria d’aquest ball de bandolers després de 30 anys de
retrobada presència al nostre Seguici Popular. De l’11 al 24 de setembre.
Vestíbul de l’Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. “En record de Joan Antònio i Guàrdias
(Tarragona 1890-1967)”. En complir-se enguany 50 anys de la mort del poeta i llibreter tarragoní
Joan Antònio i Guàrdias, iniciem aquesta Santa Tecla la itinerància d’aquesta petita exposició en què
mostrem alguns dels elements més significatius de la seva vida i obra. Del 12 al 25 de setembre.
Producció: Casa de les Lletres / Ajuntament de Tarragona
Disseny: Imatge Corporativa i Autoedició de l’Ajuntament de Tarragona
Espai Turisme, c. Major, 37. “Som gitanos”. Fins al 30 de setembre, obert de dilluns a dissabte, de
10 a 20 h; diumenge, de 10 a 14 h. A partir de l’1 d’octubre i fins al 15 d’octubre, de 10 a 14 h i de 15
a 18 h; dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h; diumenge i festius, de 10 a 14h.
Serveis Territorials de Cultura, c. Major, 14. “Les Festes de la Mare de Déu de la Salut
d’Algemesí”. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Fins al 15 de setembre.
Serveis Territorials de Cultura, c. Major, 14. “Els monuments de Tàrraco, Patrimoni de la
Humanitat al segle XXI”. Exposició fotogràfica dels catorze monuments de Tàrraco, Patrimoni de
la Humanitat, inclosos en la declaració de la Unesco de l’any 2000. Els monuments han estat
fotografiats des d’aquest punt de vista, la seva convivència amb el segle XXI, per catorze fotògrafs
del Camp de Tarragona: Ferran Aguilar, Gerard Boyer, Jordi Brú, Jorge Conde, Ramon Cornadó, Pep
Escoda, Montse Ferré, Ram Giner, Rafael López Monné, Verònica Moragas, Rubén Perdomo, Montse
Riera, Laura Rodríguez i Cristina Serra Juncosa. Producció i comissariat: Serveis Territorials de
Cultura a Tarragona de la Generalitat de Catalunya. Oberta al públic del 18 de setembre del 2017 al
31 de gener del 2018. Feiners, de 9 a 14 h. A partir d’octubre, el dimarts i el dimecres l’horari
s’amplia de 9 a 18.30h. Més informació a www.territoriscreatius.cat - www.issuu.com/iamcultura.
Casa Canals, Fundació Fòrum, c. d’en Granada. 11. “El paraíso”, de David Mocha. Fins al 10 de
setembre.
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, c. Santa Anna, 8. “Antoni Pedrola. Art,
experimentació i mestratge”. De dimarts a divendres, de 10 a 20 h; dissabte, de 10 a 15 h i de 17 a
20 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h; dilluns tancat.
CaixaForum Tarragona, c. Cristòfor Colom, 2. “Gènesi. Sebastião Salgado”. De dilluns a divendres,
de 9 a 21 h; dissabte, diumenge i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h. Fins al 7 de gener de 2018.
Museu del Port, Moll de Costa, s/n. ”Compartim la mar amb els modelistes”, exposició temporal.
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h. Durant el mes
d’agost, de dimarts a dissabte, de 9 a 15h. Fins a l’1 d’octubre.
Tinglado 1 del Moll de Costa. “Mitologia i natura. L’ànima de la fusta”, Evelí Adam.De dimarts a
dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins al 26 de novembre.
Tinglado 4 (bis) del Moll de Costa. “Santa Tecla aquarel·lada”, de Josep M. Sánchez Maza. De
dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenge i festius, d’11 a 14 h. Fins al 12 de
novembre.
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El Seminari Centre Tarraconense, c. Sant Pau, 4. “Ofrenes”, d’Albert Gonzalo. Fins al 15 d’octubre.
Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes
desaparegudes”. De dilluns a divendres, de 8 a 15h.

de

Catalunya.

“Arquitectures

Associació Ferroviària de Tarragona i Província, c. del Mar, 45. “El tren a Tarragona”. Fins al 18 de
setembre.
Ateneu de Tarragona, c. Sant Magí, 4. “8a mostra artística i literària de socis de l’Ateneu de
Tarragona”. Fins a l’1 d’octubre.
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