
SANTA TECLA 2008 
Les Festes de Tarragona 
www.santateclatarragona.cat
 
 
Diumenge 14. Primer diumenge: Diada Castellera i Crida. 
 
7 h, Monnars, des de la pl. de l’Església. Matinades. Desperteu-vos , dormilegues! Santa Tecla 
engega enguany el primer diumenge de festes amb coincidència de la Crida i de la Diada Castellera. 
Per això, des de bon matí, toc de gralla per marcar la jornada. Grallers Els Bordons. 
 
7 h, Boscos i Cala Romana, des de la pl. de Boscos. Matinades. The Gràllers. 
 
8 h, Santa Tecla gastronòmica. Esmorzars de forquilla i ganivet. L’insigne viatjant i escriptor 
Josep Maria Espinàs explica: “En català hi ha una expressió de to popular i molt indicativa: esmorzar 
de forquilla. Als següents locals: 

A les 8 h, 
Bar La Queveda, pl. del Fòrum, 6 
Bar Noèlia, pl. dels Castellers, 3 
Bar Tòful, c. Arc de Sant Bernat, 4 

A les 8.30 h, 
Bar L’Avi Tòful, c. Ernest Vilches, 4 
Restaurant La Puda, Moll de Pescadors, 25 

A les 9 h, 
Bar Negresco, c. Fortuny, 7 

 
9.30 h, platja del Miracle. Triatló popular Ciutat de Tarragona. Organitza: Nil Travel 
 
10 h, Pistes Campclar. Atletisme. Tetratló. Organitza: Club Atletisme. 
 
10 h, Moll de Costa. Artesania. Punta de coixí. 8a trobada de puntaires. Organitza: Unió Cívica 
Provincial de Consumidors i Mestresses de Casa. 
 
10 h, Rambla Nova, tram Metropol, fins a les 20 h,  Jornada de bàsquet al carrer. Amb motiu del 
30è aniversari del Club Bàsquet Tarragona i amb la col·laboració de la Federació Catalana de 
Bàsquet, se celebrarà aquesta jornada en què grans i petits podran gaudir fent partits, competicions, 
tirs a cistella...Organitza: Club Bàsquet Tarragona. 
 
10.30 h, Rambla Nova, tram Teresines. Escacs. Festival d’escacs. Apreneu a jugar i participeu a 
les partides simultànies, amb els monitors del Club Escacs Tarragona, sense inscripció prèvia. 
Organitza: Club Escacs. 
 
11 h, pl. del Rei. Concentració de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca 
del Penedès.  
 
11.30, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Inici de les visites guiades a aquest espai. A la Casa 
de la Festa, es repartirà a partir d’aquest moment la Ratolinera de les Festes, núm. 9, dedicada a la 
Banda Unió Musical de Tarragona, en el seu 15è aniversari. 
 
11.30 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Els castells del primer diumenge de Festes. 
Toc d’entrada a una de les places més emblemàtiques del país: colles Xiquets de Tarragona, Jove 
Xiquets de Tarragona, Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca del Penedès. 
 
12 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Castells. Extraordinària diada del primer diumenge de 
Festes. Castells, torres i espadats: Colla Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
Colla Vella Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca del Penedès. L’any passat la plaça de la Font i 
les Festes de Santa Tecla retrobaven la condició de plaça de gamma extra, gràcies a l’imponent dos 
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de nou amb folre i manilles bastit pels verds vilafranquins, després que la nostra festa major hagués 
perdut aquesta condició privilegiada des de feia més de cent anys, quan les colles vallenques havien 
assolit aquells mítics castells de nou sense folre. 
 

Cada colla intervé per torn rotatiu, decidit prèviament per sorteig dissabte 6 de setembre. 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 de 
major a menor segons el nivell de cada espadat.  

 
Per acabar, toc de vermut amb els grallers i timbalers, mentre a la rotonda del Palau Municipal els 
enxanetes, caps de colla i presidents són saludats per l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros. 
 
12 h, a la costa de Tarragona. Vela lleugera. Regata de vela lleugera 420, trofeu Bayer, campionat 
de Catalunya per equips 420. Organitza: Reial Club Nàutic. 
 
12.15 h, parc de la Ciutat. Santa Tecla familiar. Circ Raluy presenta Dancing Circus. Circ i 
dansa, la fusió de dos móns artístics. Després de tres anys sense ser a la nostra ciutat, torna el 
premiat Circ Raluy amb el seu nou espectacle. Visiteu també la seva magnífica col·lecció de 
carruatges històrics de circ. Venda de localitats: Servicaixa. 
 
16.30 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. Sardanes. Concurs de colles sardanistes. 
Organitza: Casal Tarragoní. 
 
17 h, parc de la Ciutat. Santa Tecla familiar. Circ Raluy presenta Dancing Circus. Circ i dansa, la fusió 
de dos móns artístics. Venda de localitats: Servicaixa. 
 
17.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada. 
 
18 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Inauguració de la ruta de les exposicions. 
Inauguració de l’exposició fotogràfica Bestiari festiu europeu (1870-1970), de Ramon 
Saumell. Un meravellós viatge per la festa europea que ens descobreix dracs, cucaferes, àligues i 
cavallets com els nostres en d’altres països, i també altres carcasses zoomòrfiques, com camells, 
cérvols o óssos. Producció: Casa de la Festa. 
 
18.30h, Casa Canals, carrer d’en Granada. Fotografia. Inauguració de l’exposició del projecte 
“La Festa als ulls” de Guadalupe Fernández Pose, d’Argentina. Aquest particular viatge 
fotogràfic que anualment porta un fotògraf de fora de la ciutat ens mostra una selecció d’imatges 
dedicades al foc. Organitzen: Pep Escoda i Ajuntament. www.pepescoda.com
 
19 h, sala d’actes i rotonda de l’Ajuntament, pl. de la Font. La Crida. La introduirà la Consellera de 
Cultura, Sandra Coloma, i la farà l’Alcalde, com mana el costum. 
 
Homenatge al Perpetuador Rafael Lluís Rofes, portant de la Víbria i diable Voramar del Serrallo. 
Alhora també s’homenatja els Teclers d’Honor: Chartreuse –el licor més natural del món, 
històricament vinculat a la festa i a la ciutat-, Diari de Tarragona –mitjà degà de la ciutat en el seu 
bicentenari que sempre ha informat de la celebració-, Calçats Núria –comerç històric del carrer 
Cañellas que proveeix espardenyes a diferents elements del Seguici des de 1943- i Josep Maria 
Macias –membre actiu del Ball de Diables des del 1984 com a diable i com a aliguer. 
 
S’obsequiarà els assistents amb la postal número 19, dedicada enguany a la Mulassa, amb motiu del 
20è aniversari de la seva recuperació, amb una imatge de Pep Escoda. 
 
19.30 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font, des del balcó de l’Ajuntament. 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, Josep Fèlix Ballesteros crida el Visca Santa 
Tecla! 
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Finalment, el Perpetuador i l’Alcalde calen foc a la metxa que des del balcó encendrà els Onze 
Morters de Santa Tecla i la primera Tronada per la Pirotècnia Turís, del País Valencià, amb els 
al·leluies que reprodueixen el Visca Santa Tecla i que inunden la plaça. 
 
19.45 h, pati del rei Jaume I, pl. de la Font. Inauguració de l’exposició 15 anys de la Víbria de 
Tarragona i presentació de la restauració de la Víbria, realitzada per l’escultora Dolors Sans. Encara 
amb l’olor a fum de la tronada, viatge a la feina feta per aquesta entitat. Coorganitzen: Víbria i Colla 
Diables Voramar del Serrallo. 
 
19.45 h, jardins de la Casa de la Festa. Santa Tecla familiar. Ball per a la canalla: Noè Rivas 
presenta Vine a la festa. 
 
19.45 h, Escenari Alfàbrega, envelat pl. Verdaguer. Santa Tecla familiar. Espectacle per a la canalla. 
Companyia Cop de clown presenta Pallassos. 
 
20 h, pl. de les Cols. Presentació de les figuretes de les Festes 2008: la reproducció dels 
gegantons Negritos. Quantes vegades us han demanat les vostres filles i fills jugar amb algun 
dels elements del Seguici? A partir d’aquesta Santa Tecla ho podran fer amb unes figuretes dels 
Negritos de goma, que se’ns descobriran al ritme de les tonades més populars de la gralla i el 
timbal. Els podreu adquirir aquí mateix o a l’estand de Festes. Una iniciativa de www.festiari.cat. 
 
20 h, Rambla de Bonavista. Tronades pirotècniques d’inici de les Festes de Santa Tecla. Com 
a diàleg amb els Onze Morters i amb la Tronada de la Crida, enguany la reconeguda Pirotècnia Turís, 
del País Valencià, dispara quatre tronades per comunicar a tots els racons de la ciutat que Santa 
Tecla peta novament. www.pirotecniaturis.com
 
20 h, pl. Centre Cívic de Torreforta. Tronada. 
 
20 h, pl. de Cuba de Sant Pere i Sant Pau. Tronada. 
 
20 h, pl. de l’Església de Sant Salvador. Tronada. 
 
20 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. Dansa. Balls tradicionals de Guinea Equatorial 
amb veus i percussió de l’Associació cultural de Guinea Equatorial.  
 
20.15 h, Antiga Audiència. Fotografia. Inauguració de l’exposició 20 anys de la recuperació de la 
Mulassa. Organitza: Mulassa. 
 
20.45 h, vestíbul del Teatre Metropol. Fotografia. Inauguració de l’exposició Santa Tecla 
Digital. Organitza: Agrupació Fotogràfica. 
 

La nit inaugural 
 
21.30 h, Teatre Metropol. Nit de dansa. Teatre-dansa La Corranda presenta El Timbaler del 
Bruc.  En el bicentenari de l’inici de la guerra contra el Francès, una jove companyia de Falset 
ofereix aquest treball a cavall entre la dansa d’arrel i la contemporània, que rememora una de les 
grans derrotes de l’exèrcit francès en terres catalanes. Direcció: Josep Ahumada. Organitza: Esbart 
Santa Tecla. www.lacorranda.cat
 
23 h, escenari Savina, pl. del Rei. Ska Cubano (Cuba, Anglaterra, Jamaica, Japó). La lluna de la nit 
ens duu la banda que fusiona els ritmes de Cuba i de Jamaica, dos paradissos musicals. Millor 
actuació musical de ritmes ètnics (Regne Unit, 2005) i nominats als prestigiosos premis de la BBC de 
músiques del món (2007). Una de les perles de les Festes 2008.  www.skacubano.com

24 h, sala El Cau. Pau de Banyotes (Soulbreak). 
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Dilluns 15 de setembre. El desembarcament de la plaça Friki 
 
7 h, La Móra i Ferran, des de la platja. Matinades: Grallers Ex Closus. 
 
9 h, CPEE Sant Rafael. Santa Tecla a les escoles. Xiquets de Tarragona, els Castells a les 
escoles. Ja és una altra cita ineludible de Santa Tecla: bèsties, castellers i balladors cap als centres 
educatius de la ciutat. Enguany amb noves incorporacions de la mà del Ball de Gitanes, els Gegants 
Vells i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. 
 
9 h, Col·legi Sant Domènec. Santa Tecla a les escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, els 
Castells a les escoles. 
 
9 h, CEIP Bonavista. Santa Tecla a les escoles. La Víbria a les escoles. 
 
12 h, plaça del Mercat. Copa de cava amb els artistes participants a la plaça Friki. 
Divertiment còmic musical: Cuarteto Maravilla.   
 
15 h, Estela, E.E. Santa Tecla a les escoles. El Ball de Serrallonga a les escoles. 
 
17 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, fins a les 21 h,  Jocs i esports populars. El carrer 
és nostre. Futbol, bàsquet, tennis, ping-pong, bàdminton, escalada en rocòdrom, jocs de taula, 
inflables, patinets, jocs alternatius i tradicionals, futbolins, tallers infantils. Organitza: Caja de 
Ahorros del Mediterráneo. 
 
17.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada. 
 
18 h, Escenari Alfàbrega, envelat plaça Verdaguer. Santa Tecla familiar. Ball per a la canalla. 
Grup Sidral. Organitza: Grallers Els Quatre Garrofers. 
 
18.30 h, jardins de la Casa de la Festa, Via Augusta. Santa Tecla familiar. Companyia Pepp 
presenta Puré de cançons. 
 
19 h, parc de la Ciutat. Santa Tecla familiar. Circ Raluy presenta Dancing Circus. Circ i dansa, la 
fusió de dos móns artístics. Venda de localitats: Servicaixa. 
 
19 h, centre cívic Torreforta. Presentació del programa Digui per conviure. Organitza: 
CERADAI de Catalunya. 
 
19 h, Rotonda vestíbul municipal. Recepció del 18è camp de treball Festa per a tothom. 
 
19 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki, fins a la 1 h de la matinada. Inauguració d’aquest espai 
amb el Cuarteto Maravilla. Ja sabeu que aquest escenari canvia any rere any. Vés per on, el 
2008 Andalusia viatja a Tarragona: flamenc, tapes, pernil, flors i circ. Absteniu-vos qui només vingui 
a menjar. Set companyies, quatre andaluses, una híbrida andaluso-argentina i dues de catalanes 
seran els nostres artistes convidats. www.passabarret.com
 
19.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Presentació del Ball de Serrallonga Petit de 
Tarragona. Els trabucs han d’estar realitzats pel taller Sarandaca de Ramon Aumedes, Granollers i 
el vestuari per Mercamoda, Tarragona. Organitza: Ball de Serrallonga. Patrocina: Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

 

19.30 h, Rambla Nova, tram del Balcó, davant la Geladeria Farggi. El gelat de les Festes & Enric 
Magoo presentant Mag Màgia. El xarrup de mandarina, el caramel i la xocolata negra es 
barregen amb la nostra beguda identitària i festera: el Chartreuse, verd i groc.  
 
Degustació popular del gelat. Els tiquets es reparteixen amb l’edició del diari Més Tarragona. Un 

4 
 

http://www.passabarret.com/


tiquet per persona. Organitza: Farggi 
 
19.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Galindos/Passabarret. 
20 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Cuarteto Maravilla. 
 
20 h, Antic Ajuntament, Major, 39. Arts plàstiques. Inauguració de l’exposició Trajectòria de 
Josep Royo. 
 
20 h, local Xiquets de Tarragona, Santa Anna, 1. Santa Tecla castellera. Descarregar un castell 
de nou. Tertúlia amb tots els caps de colla tarragonins que han descarregat almenys un castell de 
nou pisos. Ferran Ventura, Joan Ramon Ocaña i Albert Grau de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i 
Jordi Andreu i Joan Sala dels Xiquets de Tarragona. 
 
20 h, pl. de les Cols. Assaig del pilar caminant del Xiquets del Serrallo.   
 
20.15 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Presentació del llibre sobre el campanar de la 
Catedral de Tarragona, de Jesús Martínez Casanelles, núm. 8 de la col·lecció “Titans”. Les 
campanes assenyalen les hores i les festes i algunes de les de la catedral tarragonina ho fan des del 
segle XIV. Descobriu-ne els seus secrets. Coorganitzen: Edicions El Mèdol i Ajuntament. 
 
20.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Galindos/Passabarret. 
21 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Manolo Carambolas. 
21.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Cia. Chimichurri. 
 
22 h, Teatre Metropol. Teatre. Familia de Fernando León de Aranoa, amb la direcció d’Emma 
Roselló, representada pels alumnes adults de l’Escola taller d'arts escèniques - Pere Tubilla, en la 
presentació del nou curs 2008-2009. Accés lliure. Organitza: Taller d'arts escèniques - Pere Tubilla. 
 
22 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Manolo Carambolas 
22.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Cia. Chimichurri Hnos.  
 
22.30 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Cadena 100 i l’Ajuntament de Tarragona presenten 
ElBicho, el nou rock flamenc. Un espectacle que et posarà els pèls de punta.  Suor, inspiració i 
força per a la primera nit d’aquesta plaça de la festa. D’callaos obrirà el concert com a grup 
convidat, bevent de l’herència de Lole y Manuel, Triana y Pata Negra. www.elbicho.com / 
www.myspace.com/dcallaos
 
22.30 h, Espai Savina, pl. del Rei. Savina. Lo Cor de la Plana (Occitània). Polifonies populars i 
nues des de les terres de Marsella que fan xocar les ancestralitats més profundes i els llenguatges 
més actuals. www.myspace.com/locordelaplana
 
23 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Capitán Maravilla. 
23.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Hnos. Infoncundibles. 
24 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Capitán Maravilla  
 
24 h,  Espai Margalló, parc de les Granotes. La Shica + artista convidat. Elsa Rovayo, artista 
ceutí, huracà musical, artista revelació del 2008, jove creadora, cantant i balladora, enceta les 
vetllades més independents de la nit teclera: “Trabajito de chinos” fon hip hop, flamenc i copla. 
www.lashica.net 
 
24 h, sala El Cau. Amable Dj (Razzmatazz). 
 
24.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Final de la primera jornada d’aquest espai amb Hnos. 
Infoncundibles. 
 
 
 

5 
 

http://www.elbicho.com/
http://www.myspace.com/dcallaos
http://www.myspace.com/locordelaplana


Dimarts 16 de setembre 
 
 
7 h, Serrallo i Torres Jordi, des del davant de l’església de Sant Pere. Matinades: Grallers Xiquets 
del Serrallo. 
 
7 h, Francesc Bastos i Pere Martell, des del local de l’Associació de Veïns Verge del Carme. 
Matinades: Grallers de les Dominiques. 
 
9 h, CEIP Riu Clar. Santa Tecla a les escoles. El Drac a les escoles. 
 
9 h, Col. Mare de Déu del Carme. Santa Tecla a les escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, els 
Castells a les escoles. 
 
9 h, La Salle Torreforta. Santa Tecla a les escoles. La Víbria a les escoles. 
 
9 h, Col·legi Sagrat Cor. Santa Tecla a les escoles. Entre el cel i la terra: el personatge de 
Santa Tecla, amb la interpretació de Jordina Biosca. Aquesta narradora contagia l’esperit de 
constància i alhora rebel·lia de la nostra patrona: històries, xafarderies, miracles, turments i visions 
místiques.  
 
10 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, fins a les 13 h.  Jocs i esports populars. El carrer 
és nostre. Futbol, bàsquet, tennis, ping-pong, bàdminton, escalada en rocòdrom, jocs de taula, 
inflables, patinets, jocs alternatius i tradicionals, futbolins, tallers infantils. Organitza: Caja de 
Ahorros del Mediterraneo. 
 
12 h, pl. del Mercat. Teatre de carrer: Cuarteto Maravilla. 
 
15 h, CEIP Campclar. Santa Tecla a les escoles. El Ball de Serrallonga a les escoles. 
 
17 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, fins a les 21 h.  Jocs i esports populars. El carrer 
és nostre. Futbol, bàsquet, tennis, ping-pong, bàdminton, escalada en rocòdrom, jocs de taula, 
inflables, patinets, jocs alternatius i tradicionals, futbolins, tallers infantils. Organitza: Caja de 
Ahorros del Mediterraneo. 
 
17.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada a la Casa de la Festa. 
 
18.30 h, jardins de la Casa de la Festa, Via Augusta. Santa Tecla familiar. Ball per a la canalla. 
Jaume Ibars presenta Que comenci la festa. 
 
18.30 h, Escenari Alfàbrega, envelat plaça Verdaguer. Santa Tecla familiar. Espectacle per a la 
canalla. Titelles Babi presenta La balena Elena. 
 
19 h, parc de la Ciutat. Santa Tecla familiar. Circ Raluy presenta Dancing Circus. Circ i dansa, la 
fusió de dos móns artístics. Venda de localitats: Servicaixa. 
 
19 h, Centre Social i Cultural Fundació la Caixa, C/ Cristòfol Colom, 2. Inauguració de l’exposició 
Eduardo Chillida: 1980-2000.  
 
19 h, Casa del Mar, Francesc Bastos, 19. Programa de construcció de casos. Organitza: 
CEREDAI de Catalunya. 
 
19 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki, fins a la 1 h.  Un pati andalús. Esclata la segona jornada friki 
amb la Cia. Chimichurri.  
19.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Cuarteto Maravilla. 
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19.30 h, pl. Cols. Presentació de l’Àliga petita, cisellada per l’artista de Vila-seca Antoni Mas, 
com ja féu el 1986 amb la peça gran. El Taller de joieria Blázquez la corona amb la rèplica de 
l’original que també dissenyaren aleshores. Organitza: Ball de Diables. 
 
19.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada. 
 
20 h, local Xiquets de Tarragona, Santa Anna, 1. Inauguració de la remodelació de l’exposició 
permanent del local dels Xiquets de Tarragona. Després, se servirà una copa de cava. 
 
20 h,”xabola”  dels Xiquets del Serrallo, c. Nou de Sta.Tecla 9. Assaig de castells a cel obert, 
obert a tothom. 
 
20 h, Museu d’Art Modern. Inauguració de l’exposició Miró-Royo. La Farinera de Tarragona, 
el teler del món.  
 
20 h,  pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Galindos/Passabarret. 
 
20.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Presentació del treball El Drac a les escoles,  Guia 
didàctica, núm. 5 de la col·lecció “Santa Tecla a les escoles”, de Marta Badia i Gerard Elies. 
Coorganitzen: Cossetània Edicions i Ajuntament. 
 
20.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Cuarteto Maravilla. 
 
20.30 h, local Xiquets de Tarragona, Santa Anna, 1. Assaig especial de preparació de la Diada 
de Santa Tecla. En acabar, Chartreuse per a tots els assistents. 
 
20.30 h, local Colla Jove, Cós del Bou, 23. Assaig casteller obert a la ciutat. 
  
21 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Cia. Chimichurri. 
21.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Galindos/Passabarret.  
22 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Capitán Maravilla. 
22.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Hnos. Infoncundibles. 
 
22.30 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Òptica Salas, Cadena 100 i l’Ajuntament de 
Tarragona presenten Los Sírex + Los Mustang: Los mejores años de nuestra vida. Festa dels 
anys seixanta amb algunes de les llegendes vives d’aquella època. 
 
22.30 h,  Escenari Savina, pl. del Rei. Orquesta Chekara de Tetuan. Compleixen cinquanta anys 
de treball continuat dins la música andalusí, amb especial atenció a la seva relació amb el flamenc. 
Avalats per la seva participació en els festivals ètnics més importants del món i per col·laboracions 
amb Enrique Morente o Michael Nyman, visiten per primer cop Tarragona. 
 
22.30 h,  Escenari Farigola, pl. dels Natzarens. Conteclada, l’espai de la narrativa sota els estels i 
en l’entorn únic de la Part Alta. “Si no fos perquè qui riu l’últim riu…”, amb Carles Alcoy i Carme 
González. 
 
23 h,  Escenari Margalló, parc de les Granotes. Mazoni + Whiskyn's. Mazoni, una de les propostes 
més esperançadores del nou pop català, exquisit i carregat de matisos. Whiskyn's, la banda 
reusenca amb més projecció, presenten la gira Reus-París-Londres en el quinzè aniversari de la 
formació. www.mazoni.net / www.whiskyns.com
 
23 h,  pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Manolo Carambolas. 
23.30 h,  pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Capitán Maravilla. 
24 h, sala El Cau. Thc reggae sound sistem & friends. 
24 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Hnos. Infoncundibles. 
24.30 h,  pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Fi de la segona tanda de l’espai friki de la festa. Manolo 
Carambolas. 
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Dimecres 17 de setembre
 
7 h, Riuclar i Icomar, des del quiosc de música de Riuclar. Matinades: Grallers Els Veciana. 
 
7 h, Floresta i Parc Riuclar, des del Centre Cívic de la Floresta. Matinades: Grallers del barri del Port. 
 
9 h, Col·legi El Carme. Santa Tecla a les escoles. Xiquets Tarragona, els Castells a les escoles. 
 
9 h, CEIP Saavedra. Santa Tecla a les escoles. El Lleó a les escoles. 
 
9 h, CEIP de Pràctiques. Santa Tecla a les escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castells a les 
escoles. 
 
9 h, CEIP Serrallo. Santa Tecla a les escoles. La Víbria a les escoles. 
 
9 h, Col·legi Sant Pau. Santa Tecla a les escoles. Els Gegants Vells a les escoles.  
 
9 h, La Muntanyeta. Santa Tecla a les escoles. Entre el cel i la terra: el personatge de Santa Tecla, 
amb la interpretació de Jordina Biosca. 
 
12 h, des del Teatre Metropol a la pl. del Mercat. Teatre de carrer: Cuarteto Maravilla.  
 
15 h, CEIP la Floresta. Santa Tecla a les escoles. El ball de Gitanes a les escoles. 
 
17.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada. 
 
18 h, plaça dels Sedassos. Santa Tecla familiar. Fes-tecletes.  Festa presentació de l’associació 
“tecletes”, amb l’actuació de:  Dj’s Lluïsos i Dj. Panda’s, música per a petits i grans, animació i 
sorpreses. Tecletes neix de la mà de cinc mares que comparteixen l’experiència de la criança dels 
fills passejant els cotxets rambla amunt rambla avall. Tenien en comú l’associacionisme i la 
creativitat artística. La maternitat els ha ampliat aquest horitzó i volen reivindicar-se inventant un 
espai on divertir-se i crear, ballar i compartir, viatjar i aprendre, vagin units a la condició de mares, 
tot incorporant els fills a aquestes activitats i compartint amb ells i amb altres famílies l’ampliació del 
recorregut de plaça de la Font al Balcó. Organitza: Tecletes. 
 
18.30 h, jardins de la Casa de la Festa, Via Augusta. Santa Tecla familiar. Ball per a la canalla. 
Lluís Pinyot presenta Gresca fresca. 
 
18.30 h, Escenari Alfàbrega, envelat plaça Verdaguer. Santa Tecla familiar. Espectacle per a la 
canalla. Circ Hula presenta Tornavic, el científic. 
 
19 h, parc de la Ciutat. Santa Tecla familiar. Circ Raluy presenta Dancing Circus. Circ i dansa, la 
fusió de dos móns artístics. Venda de localitats: Servicaixa. 
 
19 h, Bar La Queveda, pl. del Fòrum. Santa Tecla gastronòmica. Tast d’espineta amb caragolins. 
Preu: 3,5 €.  
 
19 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. Perruqueria i maquillatge: Tribus Urbanes. 
Organitza: Sisters estilistas. 
 
19 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Darrera jornada de la plaça Friki. Capitán Maravilla. 
19.30 h,  pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Galindos/Passabarret. 
 
19.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada. 
 
19.30 h, local de l’Esbart Dansaire de Tarragona, pl. de la Mitja Lluna, 6. Portes obertes del Ball 
de Gitanes, amb aprenentatge dels seus passos. Organitza: Ball de Gitanes. 
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19.30 h, pl. de les Cols. Fes-te gran i dóna el teu xumet a la Víbria. Segur que els vostres pares 
us han dit més d'un cop que sou massa grans per xarrupar el xumet, però és tan agradable seguir 
xarrupant... el xumet és tan entranyable, tan desitjat... que no es pot llençar així com així, ni molt 
menys donar-lo a qualsevol! Però fa molta nosa quan voleu dir alguna de les paraules que acabeu 
d'aprendre... S'ha de reconèixer, doncs, que els pares tenen raó. Però si el deixeu, a qui el doneu? Cap 
problema, doneu-lo a la Víbria, que guardarà els xumets de tots els petits que no saben què fer-ne. 
Esteu tranquils que tindrà tanta cura com vosaltres mateixos. A més, ballarà en honor vostre la cançó 
del Xumet, composta expressament per a aquesta cerimònia. Organitza: Víbria. 
 
19h, plaça del Fòrum, davant Bar Tòful. Santa Tecla gastronòmica. Mamadeta al carrer. Tast 
popular. Coorganitzen: Bar Tòful i Chartreuse. 
 
20 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Cuarteto Maravilla. 
 
20 h, des del Portal del Roser. 2a Cursa d’orientació pel nucli antic. Organitza: Club Montsant 
de curses d’orientació. 
 
20 h, sala d’actes de la Casa de la Generalitat, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
carrer Major. Santa Tecla castellera. Lliurament del 4rt Premi d’assaig l’Esperidió. Organitza: 
Associació d’Amics de la Colla Jove. 
 
20.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Capitán Maravilla. 
21 h,  pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Galindos/Passabarret. 
21.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Cuarteto Maravilla. 
 
21.30 h, Teatre Metropol. Teatre. Remiendo Teatro presenta A paso lento, de Gracia Morales. 
Direcció: Juan Alberto Salvatierra. Amb motiu del 8è Congrés de l’Asociación Española de Estudios 
Literarios Hispanoamericanos (AEELH). Accés lliure prèvia recollida d’invitacions a les taquilles del 
teatre. A partir del dia 10 de setembre. Organitza: AEELH,  Col·labora: Universitat Rovira i Virgili. 

 
21.30 h, sala El Cau. Concert: La Pegatina (mestissatge). 
 
22 h,   pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Hnos. Infoncundibles. 
22.30 h,  pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Manolo Carambolas. 
 
22.30 h,  Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. (La) Cadena 100 i l’Ajuntament de Tarragona 
presenten La Troba Kung-Fú + Obrint Pas. Les dues bandes més actuals del paisatge sonor dels 
Països Catalans juntes en exclusiva a Tarragona aquest 2008: quan la rumba també sona autòctona, 
quan la dolçaina peta trallera. 
 
22.30 h,  Escenari Farigola, pl. dels Natzarens. Conteclada. Històries imprevistes, amb Agus Farré i 
Imma Pujol 
 
23 h,  pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Cia. Chimichurri. 
 
23 h, Escenari Savina, pl. del Rei. Gallina. El nou projecte d’Àngel Santiago i Nando Oterino: 
batalletes cremades, estius dels norantes, robots japonesos, personatges magnètics, punkis guapes, 
models hinduistes, tipus farsants... caldo bo per fer ballar les gallines. 
 
23 h, Escenari Margalló, parc de les Granotes. Los Bezoya + Zulú 9.30. El desè aniversari de la 
banda tarragonina Los Bezoya els fa compartir cartell amb la formació guanyadora del D.O. 2005, 
que ha assolit una notable projecció amb el seu afro latin reggae, en un nou treball en què 
col·laboren Amparanoia i músics de Muchachito Bombo Infierno i Ojos de Brujo. www.zulu930.com  
www.losbezoya.com 
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23 h, Escenari Palmeres. Rock i altres músiques. Denominació d’Origen Tarragona. Arriba la 
secció petita de les bandes de les nostres comarques dins una selecció que enguany aposta per la 
renovació gairebé total amb dotze formacions que s’estrenen d’un total de setze. 
 

• 23 h,  Ankor (Els Pallaresos) www.ankor.es 
• 23.45 h,  Inmoonere (Reus) www.myspace.com/inmoonere  
• 24.30 h,  Symawrath (Constantí) www.myspace.com/symawrath 

 
23.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Hnos. Infoncundibles. 
 
24 h, sala El Cau. Dijeila  (mestissatge). 
 
24 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki. Carambolas. 
 
24.30 h, pl. Antic Escorxador, plaça Friki.  Final d’aquest espai a les Festes 2008, amb la Cia. 
Chimichurri. 
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Dijous 18 de setembre. El pastís del Braç de Santa Tecla 
 
7 h, Torreforta, La Granja i Campclar, des del quiosc de música de la pl. García Lorca. Matinades. 
Grallers Ex Closus. 
 
9 h, CEIP Sant Pere i Sant Pau.  Santa Tecla a les escoles. Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els 
Castells a les escoles. 
 
9 h, CEIP Pau Delclòs. Santa Tecla a les escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castells a les 
escoles. 
 
9 h, CEIP Mediterrani. Santa Tecla a les escoles. El Drac a les escoles. 
 
9 h, CEIP Gual Villalbí. Santa Tecla a les escoles. La Moixiganga a les escoles. 
 
9 h, Col·legi Santa Teresa. Santa Tecla a les escoles. El Lleó a les escoles. 
 
9 h, La Salle Tarragona. Santa Tecla a les escoles. La Víbria a les escoles. 
 
9  h, Col·legi Mare Nostrum. Santa Tecla a les escoles. Els Gegants Vells a les escoles. 
 
9h, Col·legi Ponent. Santa Tecla a les escoles. Entre el cel i la terra: el personatge de Santa Tecla, 
amb Jordina Biosca. 
 
9h, CEIP Sant Salvador. Santa Tecla a les escoles.  
 
15 h, Escola Solc. Santa Tecla a les escoles. El Ball de Gitanes a les escoles. 
 
17.30 h, Rambla del president Lluís Companys, fins a les 20.30 h,  Santa Tecla familiar. La rambla 
dels jocs. Aquesta va ser una de les iniciatives més exitoses de les passades Festes. Jocs populars i 
tradicionals que han anat passant de generació en generació, jocs de nova invenció, jocs reciclats... 
tots configuren aquesta tarda en què les nenes i nens tornen a poder jugar en l’espai públic. En 
aquest espai: La Residual presenta Ecojuga. 

 
17.30 h, Rambla, Bonavista, fins a les 20.30 h. Santa Tecla familiar. La rambla dels jocs. La 
Pantomima presenta Jocs gegants. 
 
17.30 h, Rambla, Sant Pere i Sant Pau, fins a les 20.30 h. Santa Tecla familiar. La rambla dels jocs. 
Edúcats presenta Juguimòbil. 
 
17.30 h, pl. de Federico García Lorca, Torreforta, fins a les 20.30 h. Santa Tecla familiar. La rambla 
dels jocs. El burro dels jocs. 
 
17.30 h, pl. de l’Església, Sant Salvador, fins a les 20.30 h. Santa Tecla familiar. La rambla dels jocs. 
Tombs creatius presenta El traginer de jocs. 
 
17.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada. 
 
18 h, des de la porta de l’Ajuntament, pl. de la Font. Visites de Santa Tecla. Organitza: Museu 
d’Història. Activitat gratuïta amb invitació. Informació: Tel.  977 24 22 20. 
 
18 h, Centre Social i Cultural Fundació la Caixa, C/ Cristòfol Colom, 2. Visita  comentada en català a 
l’exposició Eduardo Chillida: 1980-2000.  
 
18 h, sala Pau Casals, Secretaria de Joventut, Sant Francesc, 3. Inauguració del cicle de 
conferències “Els dijous Cooperatius”. Conferència Human Rights Violations in Iraq under the 

11 
 

http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.actividad_ca.html?JSESSIONID=9j40dS2TElrtVqCTUvBmuU7&idActividad=25721


American Occupation, a càrrec d’Eman Ahmed Khamas, periodista i exdirectora de l'Occupation 
Watch Center de Bagdad, Irak. 
 
18.30 h, jardins de la Casa de la Festa, Via Augusta. Santa Tecla familiar. Ball per a la canalla. Oriol 
Canals presenta Fem festa major. 
 
18.30 h, Escenari Alfàbrega, envelat plaça Verdaguer. Santa Tecla familiar. Espectacle per a la 
canalla. Cesc Serrat presenta Qui vulgui jugar, que vingui a escoltar; contacontes i jocs. 
 
19 h, parc de la Ciutat, Santa Tecla familiar. Circ Raluy presenta Dancing Circus. Circ i dansa, la 
fusió de dos móns artístics. Venda de localitats: Servicaixa. 
 
19 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. Pastís del Braç de Santa 
Tecla. El Gremi de Pastissers i les emissores RAC 1 i RAC 105 presenten l’elaboració i degustació 
popular del pastís monumental del Braç de Santa Tecla. 150 metres de la nostra particular relíquia 
gastronòmica i 4.500 racions. Recollida prèvia de tiquets des de les 17 h a l’estand de Festes de la 
plaça de la Font. Un tiquet per persona.  Organitzen: Gremi de Pastissers, RAC 1 i RAC 105 
 
19.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Presentació del calendari Tecleta 2009. Organitza: 
Club Maginet. 
 
19.30 h, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, pl. del Rei, 5. Inauguració de l’exposició 
Apel·les Fenosa i l’Antiguitat Clàssica.  
 
19.30 h, estudis de Ràdio Sant Pere i Sant Pau. Presentació del taller de ràdio Entorn 
cooperatiu. Organitza: CERADAI de Catalunya. 

 
20 h, Espai Pep Escoda, Comte 8. Inauguració de l’exposició de Toni Navarro: Imatges 
d'un fotògraf sense càmera. 
 
20 h, Casa Canals, carrer Granada. Músiques de canya. Roser Olivé interpreta Conrad Setó. Una 
proposta de cambra que per una banda enriquirà la literatura de la gralla, i per l’altra, ajudarà a que 
els nostres instruments autòctons, tan meravellosos i peculiars, tinguin la llarga vida que es 
mereixen. 
 
20 h, Centre Social i Cultural Fundació la Caixa, Cristòfor Colom, 2. Projecció de la pel·lícula 
documental Castellers del món, quatre maneres diferents de fer construccions humanes 
d’arreu del món. Un projecte del director Agustí Corominas, el casteller Fèlix Miret i l’escriptor 
Vicenç Villatoro. En aquesta experiència, la càmera ha anat a espatlles d’Elisabet Prandi junt amb el 
mateix Corominas. Coproduït per Metròpoli Films i Teamtowers, l’equip ha recorregut els Països 
Catalans així com el Marroc i l’Índia per mostrar com es viuen i com es realitzen les torres humanes. 
Buscant similituds i diferències entre la muixeranga d'Algemesí, els acròbates del Marroc, els 
govindes de Bombai i els castellers de Catalunya, el reportatge ensenya com aquestes expressions 
culturals tenen més coses en comú de les que potser ens pensem. Una iniciativa de Xiquets de 
Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona i l’Ajuntament. 

 
20 h, “xabola”  dels Xiquets del Serrallo, c.Nou de Sta.Tecla 9. Assaig de castells a cel obert, 
obert a tothom. 
 
21 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. Danses. Organitza: Centre Castellano Leonés. 
www.jotascastellanas.blogspot.com
 
22 h, Espai ThyssenKrupp, Teatre Auditori del Camp de Mart. Humor. La Cadena Ser , Més 
Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona presenten Carlos Latre en viu. Carlos Latre dóna vida a 
més de 50 personatges. Tota l'actualitat del món de la política, societat, esport, cultura i 
comunicació amb els personatges que han donat popularitat al còmic. L'espectacle fa un recorregut 
per les veus i els personatges més reconeguts de Latre de programes com Crónicas marcianas (Tele 
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5), Latrelevisión (Tele 5), Maracaná (Cuatro), Channel nº4 (Cuatro) i els espais radiofònics en els 
quals ha participat.
Preus: 22 € en venda anticipada i 25 € el mateix dia. Entrades a la venda les 24 hores a Servicaixa, 
al 902 33 22 11, a www.servicaixa.com 
www.fila7.com/website/productos_detalle.asp?key=56
 
22 h, pl. de la Mitja Lluna. Concert: Pepet i Marieta. Organitza: Ball de Cossis. 
 
22.30 h, Recinte Firal. La Fuga + RSK. Sol Música i Ajuntament de Tarragona presenten La Fuga, 
un dels grups capdavanters de l’escena musical. La banda càntabra presentarà el seu nou disc, el 
vuitè, Asuntos pendientes, just dos dies abans d'actuar al Palau d’Esports de Madrid. Rock clàssic, 
lletres amb intenció i ritmes contundents són els seus ingredients bàsics. Venda de localitats: Arsis i 
Teatre Metropol, Tarragona; Discos Quik, Reus; Ticktackticket / 902 150 025 / 
www.ticktackticket.com. Preus: 20 € en venda anticipada i 22 € a taquilla. Obertura de portes: 21 h.  
www.lafuga.net
 
22.30 h,  Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. La Universitat Rovira i Virgili, la Cadena 40 
Principals i l’Ajuntament de Tarragona presenten Efecto Mariposa. Des de Sola, i 
especialment des que estrenés aquell Si tú quisieras, el grup ha esdevingut una de les bandes pop 
melòdic més reconegudes de l’escena estatal per la seva frescor, personalitat i, en particular, pels 
seus directes. www.efecto-mariposa.com

 
22.30 h,  Escenari Farigola, pl. dels Natzarens. Conteclada. Els contes de la vida i la vida dels 
contes: Rat Cebrián i Albert Estengre. 
 
23 h,  Escenari Margalló, parc de les Granotes. 6è @rt-e. Festival de creació visual i música 
avançada. Miss Takes Ensemble (Tarragona) + Tropico 28 (Tenerife), una barreja frenètica de ritme 
i contundència. 
www.myspace.com/tropico28
www.myspace.com/misstakesensemble
Coordinació artística: Butoh colours i tren-k 
  
23 h, Escenari Palmeres. Rock i altres músiques. Denominació d’Origen Tarragona: 
 

• 23 h,  Oscárboles (Tarragona) www.myspace.com/oscarboles  
• 23:45 h,  Androna (El Catllar) www.myspace.com/andronaproject  
• 00.30 h,  Febrero (Tarragona) www.myspace.com/somosfebrero  
• 1:15h h,  Xeic! (Rasquera) www.xeic.cat  

 
24 h, Escenari Savina, pl. del Rei. La Carrau. Ritmes ètnics d’avui plens d’identitat que viatgen de 
Catalunya al món: una de les formacions que han revolucionat el folk del país porta a Tarragona el 
seu darrer cd,  Dins la Taifa. www.lacarrau.com
 
24h, sala El Cau.  Ecléctico&Supercola Dj´s (Indie/Electro). 
 
24 h, Via de l’Imperi, davant el bar Tupaquito, fins a les 4 h. Tupaquito Fest. Nit jamaicana. 
Organitza: Tupaquito. 
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Divendres 19. Santa Tecla Petita 
 
7 h, Sant Salvador i Sant Ramon, des de la pl. de l’Església. Matinades. The Gràllers. 
 
9 h, CEIP Marcel·lí Domingo. Santa Tecla a les escoles. Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els 
castells a les escoles. 
 
9 h, CEIP Cèsar August. Santa Tecla a les escoles. Xiquets de Tarragona, els castells a les escoles. 
 
9 h, CEIP Mare Déu dels Àngels, Torreforta. Santa Tecla a les escoles. La Moixiganga a les escoles. 
 
9 h, Col·legi Lestonnac. Santa Tecla a les escoles. Colla Jove Xiquets de Tarragona, els castells a les 
escoles. 
 
9 h, Col·legi Joan Roig. Santa Tecla a les escoles. El Lleó a les escoles. 
 
9 h, CEIP Sant Salvador. Santa Tecla a les escoles. La Víbria a les escoles. 
 
9 h, CEIP Pax i CEIP Olga Xirinacs. Santa Tecla a les escoles. Els Gegants Vells a les escoles. 
 
9 h, CEIP Miracle. Santa Tecla a les escoles. Entre el cel i la terra: el personatge de Santa Tecla, 
amb Jordina Biosca. 
 
11 h, Mercat de Sant Pere i Sant Pau. Els mercats de festa. Teatre de carrer. Companyia La 
Residual presenta una cercavila singular en la qual els residus es converteixen en personatges 
màgics de grans dimensions: el cavall, el gegant, els equilibristes, les titelles, els músics... 
 
12.30 h, Mercat de Sant Pere i Sant Pau. Els mercats de festa. Teatre de carrer. Companyia La 
Residual. 
 
12.30h, Pl. de les Cols. Santa Tecla gastronòmica. La Denominació d’Origen Tarragona 
presenta el concert vermut del vinet i el formatge. Santa Tecla i el mes de setembre estan 
històricament lligades al temps de la verema. De fet, la festa començava quan s’havia acabat de 
vermar. Els cellers de la Part Alta penjaven la branca de pi damunt de la porta per indicar que el vi 
nou ja havia arribat.  
 
Avui els cellers de cal Panxa, del Pau del Blau, del Pastoret, del Tendre, de la Fonda de la Mariona, 
de la Patxeca, de l’Abadessa, del Batalla, del Valent...ja formen part dels records. Els reviurem amb 
un altre concert vermut en què el vinet adquireix protagonisme. Al seu costat, el formatge. 
L’expedició que va portar la relíquia del braç de Santa Tecla des d’Armènia el 1321, pagà amb 
diferents productes, entre d’altres formatges mallorquins. Vi i formatge: la nova parella de les 
Festes. Reblarà el clau la música 21 Boutons. 
 
15.30 h, col·legi Pax. Pregó Petit, amb l’actuació del Ball de Serrallonga Petit. Cada Santa 
Tecla un centre escolar trasllada els valors humans de la festa en un convit a la celebració. 
 
16 h, Espai Palmeres. Barraques. Taller per diferents entitats relacionades amb el medi 
ambient: Canonja3, Muntanyans, Som lo que sembrem, GEPEC i Platja Llarga. Coorganitzen: 
Agrupament Escolta i Guia Xaloc, Agrupament Escolta i Guia Alverna, Agrupament Escolta i Guia 
Fent Camí, Assemblea de Joves, Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, Endavant (OSAN), 
Confederació General del Treball de Catalunya,  Casal Popular Sageta de Foc, Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans i El Saler. 
 
17 h,  residència de la Mercè, menjador planta 6. Inauguració de les festes del centre amb el 
Pregó d’Eduard Boada i Pascual. Seguidament, concert dels Grallers Pelacanyes. 
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17 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, fins a les 21 h,  Espai evolucionat. Cal que 
coneguem els nostres orígens i com hem evolucionat. També ho podem fer d’una manera festiva i 
lúdica. L’institut de recerca que dirigeix l’Eudald Carbonell, l’IPHES, ha programat diversos jocs 
relacionats amb l’evolució per a totes les edats: a través de la participació en el jocs socialitzem 
l’evolució humana i l’acostem a la ciutadania. Organitza: IPHES / Universitat Rovira i Virgili. 
 
18 h, des de la porta de l’Ajuntament, pl. de la Font. Visites de Santa Tecla. Organitza: Museu 
d’Història. Activitat gratuïta amb invitació. 
Informació: Tel.  977 24 22 20. 
 
18 h, Escenari Alfàbrega, envelat pl. Verdaguer. 6a Gala Final Concurs de Play Back interbarris 
infantil i juvenil. Organitza: Taller d'Arts Escèniques - Pere Tubilla 
 
18 h, Espai Palmeres. Barraques. Teatre: companyia Vis de Vanadi. 
 
18 h, pl. del Fòrum, davant Fruites Mar. Representació del Ball de Serrallonga Petit.  
 
18.15 h, pl. de la Mitja Lluna. Primer ball amb parlaments del Ball de Gitanes Petit. 
 
18.15 h, Rambla Nova, vora l’estand de Festes. Representació dels parlaments històrics del 
Ball de Pastorets Petit. 
 
19 h, Escenari Estrella Damm, des de la pl. de la Font. Cercavila de la Santa Tecla Petita. 
Presentació al carrer del Ball de Serrallonga Petit, apadrinat pel Ball de Serrallonga Petit de 
Vilafranca del Penedès, i de l’Àliga Petita. 

Hi participen: Ball de Diables Petit, Drac Petit, Bou Petit, Vibrieta, Ball de Serrallonga Petit, Aligueta, 
Mulasseta, Cucafereta, Lleonet, Negritos Petits, Ball de Bastons Petit, Ball de Pastorets Petit, Ball del 
Patatuf Petitet, Ball de Bastons Petit de l’Esbart Santa Tecla, Ball de Gitanetes i Colla Petita dels 
Xiquets de Tarragona. L’Aligueta de Tarragona serà apadrinada per l’Aligueta de Vilafranca del 
Penedès. Itinerari: pl. de la Font, Misericòrdia, Major, Cols, Merceria, Fòrum, Santa Anna, Rei, Pilat, 
Pescateria, 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. 
 
19 h, Teatre Metropol.  Teatre. El banc, del grup Al Trot Teatre i Anys enrere, del grup de 
teatre Ganyotes, posades en escena per donar la benvinguda a la Federació ECOM Tarragona, 
entitat per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Una proposta de Festa per a 
Tothom. Accés lliure. Organitza: Servei Municipal del Discapacitat (Conselleria de Polítiques 
d’Igualtat). Col·labora: Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. 
 
19 h, Espai Palmeres. Barraques. Màster Class de grafit: Caldo de Cultivo / Joel.  

19 h, Casal Popular Sageta de Foc, Trinquet Vell, 15. Xerrada sobre la Defensa del territori: Pla 
Caufec. Coorganitzen: Agrupament Escolta i Guia Xaloc, Agrupament Escolta i Guia Alverna, 
Agrupament Escolta i Guia Fent Camí , Assemblea de Joves, Coordinadora Tarragona Patrimoni de la 
Pau, Endavant (OSAN), Confederació General del Treball de Catalunya,  Casal Popular Sageta de 
Foc, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i El Saler. 
 
20.30 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Tanda de lluïment de la Santa Tecla Petita. 
En acabar:  

- pl. de la Font, darrer ball amb parlaments: Ball de Gitanetes;  
- pl. de les Cols, escapada del Ball de Serrallonga Petit; 
-    pl. del Fòrum, escapada del Ball de Sant Miquel i Diables Petit;  
-    Rambla Nova, escapada del Ball de Pastorets Petit.  

 
20 h, “xabola” dels Xiquets del Serrallo, c.Nou de Sta.Tecla 9. Assaig-sopar a cel obert. 
Després, sopar per a tots els assistents. 
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22 h, Espai ThyssenKrupp,  Teatre Auditori del Camp de Mart. Antònia Font + The New Royal 
Philharmonic 4 Quesos Orchestra presenten Coser y Cantar. El passat 30 de març, Antònia 
Font van oferir aquest concert al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.  Acompanyat per The New 
Royal Philharmonic 4 Quesos Orchestra, el quintet mallorquí va conquerir el temple de la lírica en 
una actuació ja llegendària.  Crítica i públic van destacar l’extraordinària posada en escena d’un 
repertori amb perspectives inèdites del maridatge entre simfonisme i pop.  En un auditori ple a 
vessar,  van iniciar una setmana, la de la seva definitiva consagració, que els va portar a guanyar el 
Premio de la Música al Mejor Álbum de Pop per Coser y Cantar (Blau-Discmedi, 07) i a exhaurir totes 
la entrades al madrileny Círculo de Bellas Artes. Premi Nacional de Música 2008. Preu: 20 €, 
anticipada i 25 € el mateix dia. Entrades a la venda al Teatre Metropol, i  les 24 hores a Servicaixa, 
al 902 33 22 11, i a www.servicaixa.com  
www.antoniafontoficial.com
 
22 h, local Xiquets de Tarragona, Santa Anna, 1. Assaig especial de preparació de la Diada de 
Santa Tecla. En acabar, es repartirà Chartreuse per a tots els assistents. 
 
22 h, local Colla Jove, Cós del Bou, 23. Assaig de pinyes i folres obert a la ciutat. 
 
22 h, Espai Palmeres, fins a les 5 h,  Barraques. Concerts: 
22 h,  Cesk Freixas  
23 h,  Pinball 
24 h,  At Versaris 
1.45 h, Tumbuctú. 
3 h,  Bongo Botrako. 
 
22.30 h,  Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Dansa. Esbart Dansaire i Cobla La Principal del 
Llobregat. 
 
23 h, pl. Cols. Carretillada amb motiu dels 25 anys de la recuperació del Ball de Diables. 
Organitza: Ball de Diables. 
 
23 h, Escenari Margalló, parc de les Granotes. D.O. Catalunya. Enguany el D.O. Tarragona ha creat 
una secció especial, la final de concursos de músiques modernes del nostre país: 

 
- 23:00 h Laments of silence (guanyador D.O. Tarragona) www.lamentsofsilence.com 
- 24:00 h Cronistes (guanyador Concurs de pop-rock Terres de Lleida) www.cronistes.catç 
- 01:00 h Venus diablo (guanyador La Ramona - Concurs Musical Banyoles) 

www.myspace.com/venusdiablomusic 
- 02:00 h Suîte momo (guanyador concurs de Música de Badalona) 

www.myspace.com/suitemomo 
- 03:00 h BDN (guanyador concurs Rock a l’Ascensió de Granollers) www.labdn.com 

 
24 h, Platja del Miracle. Festa presentació 6è @rt-e, fins les 5h. Festival de Creació Visual i 
Música Avançada. Entre el concert de les Granotes de la nit abans i el desplegament de les tres 
jornades següents, podem gaudir de l’espai petit d’aquest certamen: 
 
 
 àudio   procedència vídeo procedència 
24:00 Toner Tarragona Portable risers Tarragona 
2:00 Vinilette Barcelona   
4:00 Magi Seoane Tarragona   
 
Coordinació artística i tècnica: Butoh Colours i Tren-k 
 
24 h, Recinte Firal.  Nit house. Festa emissora Loca FM Tarragona 106.1 FM. Organitza: Tot Música 
Ràdio. 
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24 h, pl. dels Sedassos. Ball de gralles amb Els lloros del Negrito. Gaudeix d’una vetllada 
senzillament diferent: les versions ininterrompudes també arriben al ball de gralles igual que ho van 
fer a les revetlles. 
 
24 h, sala El Cau. Les Putes& Maadraassoo (Razzmatazz Club). 
 
24 h, Via de l’Imperi, davant el bar Tupaquito, fins a les 4 h. Tupaquito Fest. Nit de rumba. 
Organitza: Tupaquito. 
 
1 h,  Cós del Bou. Revetlla de colles: Orquestra Frank O’Lee  Sons. Coorganitza: Colla Jove. 
 
1 h, Escenari Savina, pl. del Rei. Strombers. Coorganitza: Xiquets de Tarragona. La revetlla de 
colles és una nit especial de la festa tarragonina. Combinada enguany amb un accelerat ball de 
gralles de versions, dues bandes singulars ofereixen la seva esquitxada d’espurnes musicals que ens 
fa anar amunt i avall per les baixades de la Misericòrdia i de la Peixateria, a la recerca dels sons 
embriagadors i noctàmbuls. www.strombers.com
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Dissabte 20 de setembre. La Marató de sang, la Mostra de Folklore Viu, la Beguda 
convidada i El Retaule 
 
7 h, Eixample, des de la pl. de l’Alcalde Lloret - rambla de Lluís Companys. Matinades. Grallers Els 
Veciana. 
 
7 h,  Llevant, des del palau de la Diputació. Matinades.  Grallers So Nat. 
 
8 h, carrer Rebolledo, davant el bar El Cortijo. Santa Tecla gastronòmica. Esmorzar d’espineta 
amb caragolins. Organitza: bar El Cortijo. 
 
10 h, Teatre Metropol, fins a les 10 del vespre. Santa Tecla solidària. 4a marató de donació de 
sang. “Amb una vegada no n’hi ha prou, vine a donar sang”. Durant tot el dia, activitats, 
actuacions, regals, guarderia gratuïta, i la participació de personalitats de diferents àmbits com el 
polític, el cultural, l’artístic i l’esportiu, que vindran a col·laborar de manera molt activa i 
desinteressada. Organitza: Banc de Sang i Teixits en col·laboració amb l’Associació de Donants de 
Sang del Tarragonès.  
 
10 h, Parc de la Quinta de Sant Rafael, fins a les 13 h. Exposició de mitjans humans i materials 
de la Guàrdia Urbana. L’acte té com a convidats el Cos de Bombers, que precisament compleix 
enguany 150 anys de la seva creació, i l’empresa TCC, amb els seus simuladors de conducció. 
Dirigida principalment a les nenes i nens, que podran fer-se un carnet de guàrdia, gaudir amb les 
mànegues dels bombers, pujar als vehicles d’emergència, practicar amb els simuladors de conducció 
de motocicletes, passejar amb els cavalls de Gran Gala o saltar als inflables. 
Organitza: Guàrdia Urbana 
 
10 h, Rambla Nova, tram Teatre Metropol. Remergòmetre. 6a edició de les 12 hores. 
Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona. 
 
10 h, pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. Xistorrada popular. Preu: 1 € Organitza: Colla 
Castellera Sant Pere i Sant Pau. 
 
10 h, pl. Fòrum. Arrencada de la ballada d’Amparitos Part Alta-Serrallo amb motiu de la 
celebració del 20è aniversari dels Xiquets del Serrallo. Col·labora Bar la Queveda. 
 
10.30 h, pl. Font. Primera aturada amb ballada d’Amparitos. Organitza: Xiquets del Serrallo. 
Col·labora Celler Quim. 
 
11 h, pl. Mercat. Segona aturada amb ballada d’Amparitos. Organitza: Xiquets del Serrallo. 
Col·labora Taverna Lizarran.  
 
11 h, pl. de la Font. Santa Tecla gastronòmica. 8a Baldanada popular. Organitza: Penya 
espanyolista. 
 
11 h, Mercat de Torreforta. Els mercats de festa. Teatre de carrer. Traüt, companyia 
d’espectacles, presenta Les enfants. Per unes hores els francesos tornaran a intentar envair la 
nostra ciutat, amb artilleria inclosa. 
 
11 h, pl. del Ball de Dames i Vells. Hhfunky sessions mobilitat. Espai ambientalista: 

- restaurant els Arcs presenta una espineta amb caragolins sostenible. 
- Fil musical: col·lectiu Groovin Barcelona. 
- Abrasador de carn. 

Organitza: Hhfunky sessions mobilitat 
 
11.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada. 
 
11.30 h, “xabola” Xiquets de Serrallo, c.Nou de Sta.Tecla 9. Tercera aturada-ballada, refrigeri i 
alguna cosa més, a càrrec dels Xiquets del Serrallo. 
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12 h, Serrallo (Voramar). Final cercavila i última ballada d’Amparitos. Organitza: Xiquets del 
Serrallo. Col·labora Restaurant La Botiga. 
 
12 h, zona costanera. Creuers. 16a regata creuers, classificatòria per al campionat de Catalunya 
de creuers. Organitza: Reial Club Nàutic Tarragona. 
 
12 h, platja Llarga. Regata de Santa Tecla: Patí a Vela, Patí Júnior, Catamarà, Fórmula Wind i 
Windsurf. Organitza: Club de Vela Platja Llarga 
 
12 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, fins a les 14.30 h. Santa Tecla familiar.  Espai 
Evolucionat.  
 
12 h, pl. Pallol. Hhfunky sessions mobilitat. Fil musical Entrada a la plaça , tradició o futur 
contemporani?  Sense tallar la plaça, intervenen Selectost i F.D.Vselector. 
Organitza: Hhfunky sessions mobilitat 
 
12 h, quiosc de música de Riuclar. Santa Tecla familiar. Vermut titelles. Galiot teatre presenta El 
Quimet i el seu tricicle. Tast popular de vermut. 
 
12.30 h, Mercat de Torreforta. Els mercats de festa. Teatre de carrer. Traüt, companyia 
d’espectacles, presenta Les enfants. 
 
12.30h, quiosc de música de Torreforta, pl. García Lorca. Santa Tecla gastronòmica. Concert 
vermut amb la Bandarra Street Orkestra. Una descàrrega de les melodies més bandarres del 
latin, la sambla, l’ska, la rumba, la batucada, el discotequeo, el punk, el reggae i bandes sonores 
conegudes per tothom. Tast popular de vermut. 
 
12.30 h, Escenari Alfàbrega, envelat de la pl. Verdaguer. Santa Tecla gastronòmica. Concert 
vermut: Folkifesta. A la primavera de 2002 neix aquest grup, format per músics de diferents 
localitats de l'Horta de València. Dolçaines, tuba, acordió i percussions creen un insòlit conjunt en la 
música d'animació de carrer. Un espectacle divertit amb melodies tradicionals valencianes i 
composicions pertanyents a la música de banda i altres cultures musicals europees. En definitiva, 
música festiva d'arrel tradicional. Organitza: Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. 
 

12.30 h, pl. de les Cols. El concert de La Beguda convidada & circ: el limoncello de 
Pompeia, ciutat germana de Tarragona. Aquest licor típic d'Itàlia, obtingut per la maceració en 
alcohol d'alguns tipus de llimona o cítrics, es produeix molt especialment a la regió de la Campània, 
on és elaborat en particular amb les llimones cultivades a la Costa Amalfitana, al golf de Nàpols. Es 
consumeix molt fred o a temperatura ambient per apreciar el seu aroma. També s'empra molt sovint 
en confiteria amb l'objectiu d'aromatitzar pastes de dolços o gelatines. La companyia circense Kabuki 
de la nostra ciutat amanirà el tast amb el seu espectacle Big Malabang, que combina teatre i 
malabars en un cabaret sorprenent.                                                                                                                        

 
12.30 h,  davant la Confraria de Pescadors. Santa Tecla gastronòmica. Musclada/concert-
vermut. La Xaranga Blu, jazz popular. Enguany aquest acte gastronòmic viatja de la Part Alta al 
barri de pescadors. Coorganitzen Colla Diables Voramar i Xiquets del Serrallo. 
 
13 h, pl. de la Font. Vermut concert amb la Xaranga Xim xim mig grau, del Perelló, amb 
motiu del 40è aniversari de l'hospital Joan XXIII. Organitzen: bar Melic i celler Quim. 
 
14 h, Cós del Bou, pl. de l’Esperidió i Baixada Peixateria. Santa Tecla gastronòmica. La Colla Jove 
preparà la desena paella popular de les Festes. Tiquets: 6 € a l’estand de Festes de la Rambla, 
o a la mateixa colla fins al divendres 19 de setembre. Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona. 
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove. 
 
15.30 h, carrers Cós del Bou, l’Esperidió i Pescateria. Cafè concert: Barrumbada, de Mallorca. 
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Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona 
 
16 h, Espai Palmeres. Barraques. Jocs sobre el medi ambient per a la canalla.  

16 h, pl. del Ball de Dames i Vells. Hhfunky sessions mobilitat. Espai ambientalista: De cal 
Rebenaque a ca l’Abat. Tast de suau, café amb gasosa. Organitza: Hhfunky sessions mobilitat 
 
17 h, residència de la Mercè, menjador planta 6.  Concert: Cor Gregal. 

 
17 h, Rambla Nova, Tram Balcó del Mediterrani, fins a les 21 h. Santa Tecla familiar. Espai 
Evolucionat.  
 
17.30 h, Casa de la Festa, Via Augusta, 4. Visita guiada. 
 
18 h, Club Natació Tàrraco. Natació. Inici de la 22a edició de les 24 hores de natació.  
 
18 h, CN Tàrraco.  Bidit Bloc, jornada d’escalada indoor. Organitza: Bidit centre d’escalada. 
 
18 h, CN Tàrraco. 7è Torneig d’Esquaix, competició oberta d’esquaix. 
 
18 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Món Camp.  
 
18 h, Espai Palmeres. Barraques. Espectacle i taller de malabars: col·lectiu  Kabuki. 
 
18.30 h, jardins de la Casa de la Festa. Santa Tecla familiar. Ball per a la canalla. Oriol Bargalló 
presenta Amanida de mainada. 
 
18.30 h, Escenari Alfàbrega, envelat plaça Verdaguer. Xarxa Santa Tecla. Santa Tecla familiar. 
Espectacle per a la canalla. Teatre Mòbil presenta Xarivari. Organitza: Xarxa Sanitària i Social de 
Santa Tecla. 
 
19 h, jardí Casa Canals. Presentació del llibre A l’entorn de Carles Cardó. Diàleg d’exili amb 
Joan de Borbó, comte de Barcelona, de Lluís M. Moncunill, presentat pel Dr. Antoni Jordà, degà 
de la Facultat de Ciències Jurídiques. Organitza: Cossetània  Edicions. 
 
19 h, Centre Social i Cultural Fundació la Caixa, C/ Cristòfol Colom, 2. Visita  comentada en 
català a l’exposició Eduardo Chillida: 1980-2000.  
 
19 h, Sala d’Exposicions Caixa Tarragona, C/ Higini Anglès, 5. Visita guiada a l’exposició 
Paisatges del sud, una antologia paisatgística que recorre un període històric comprès entre finals 
del segle XIX i la segona meitat del segle XX. Enmig de 27 artistes, es dedica especial atenció a 
Pablo Picasso, amb motiu de l’imminent centenari de la segona estada que l’artista féu a Horta de 
Sant Joan, durant la qual consagraria el paisatge tarragoní com a referent universal del cubisme. 
 
19 h, Ateneu Popular L’Espina, baixada Peixateria, 21. Teatre: companyia  Entrada 
d’emergència. Coorganitzen: Agrupament Escolta i Guia Xaloc, Agrupament Escolta i Guia Alverna, 
Agrupament Escolta i Guia Fent Camí, Assemblea de Joves, Coordinadora Tarragona Patrimoni de la 
Pau, Endavant (OSAN), Confederació General del Treball de Catalunya,  Casal Popular Sageta de 
Foc, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i El Saler. 
 
19 h, Rambla Nova, Font del Centenari. 26a Mostra de Folklore Viu. La festa tradicional Infantil. 
Enguany aquesta genuïna jornada de la nostra festa gran compta amb una nodrida representació 
protagonitzada per les manifestacions de les versions infantils de festes importants. Concentració 
dels grups participants: 
 
Ball de diables infantil de l’Arboç del Penedès 
Drac petit de Vilafranca del Penedès 
Cucafereta de Tortosa 
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Mulassa Petita de Vilanova i la Geltrú 
Ball de bastons infantil de Sitges 
Castellers Infantils de Vilafranca del Penedès 
Tamborrada Infantil de San Sebastián (Euskadi) 
Organitza: Ball de diables. 
 
19.30 h, des de la Rambla Nova, Font del Centenari. 26a Mostra de Folklore Viu. La festa tradicional 
Infantil. Itinerari: Rambla Nova, Sant Agustí, Major i pl. Cols. Organitza: Ball de diables. 
 
19.45 h, CN Tàrraco. 35a Diada del Club, competició oberta d’esquaix. 
 
20 h, Centre Social i Cultural Fundació la Caixa, C/ Cristòfol Colom, 2. Visita  comentada en castellà a 
l’exposició Eduardo Chillida: 1980-2000.  
 
20 h, Espai Palmeres. Barraques. Xerrada sobre els Muntanyans. 
 
20.30 h, pl. de les Cols. 26a Mostra de Folklore Viu. La festa tradicional infantil. Lluïment dels grups 
participants. Organitza: Ball de diables. 
 
20.30 h,  CN Tàrraco, 11a desfilada de roba esportiva: nedadors i nedadores amb les últimes 
novetats. 
 
21 h, Restaurant La Platja, c/ Arrabassada, 2. Santa Tecla gastronòmica. Sopar i balls de saló, per 
ballar en parella. Organitza: Restaurant La Platja. 

 

21 h, pl. Sedassos, davant Pizzeria El Tall Giuseppe, fins a les 24 h. Hhfunky sessions mobilitat.  
Presentació de la pizza a la mamadeta, amb fil musical de David Monoman, El Señor Patilla i Frank. 
Organitza: Hhfunky sessions mobilitat. 

 

22 h, Jardins del Camp de Mart, fins a les 6 h, 6è @rt-e. Festival de Creació Visual i Música 
Avançada. Les darreres tendències de la música electrònica i les arts multimèdia i visuals. Dos 
espais simultanis, un de ballable i l’altre xill out, es complementen durant tres nits. 
 
 àudio   procedència 
22:00 Monica Belno i Deltronics Tarragona 
23:30 Maquina de Turing Barcelona 
1:00 Los Subwoofus Barcelona 
3:00 Dave Tarrida / Lectrovision Edimburg/Barcelona 
4:30 Vema / Proletari cratz Barcelona   
 
Coordinació artística i tècnica: Butoh Colours i Tren-k 
 
22.30 h, Catedral. El Retaule de Santa Tecla, representat per l’Esbart Santa Tecla i amb la música 
de la cobla La Principal del Llobregat. Instants de quietud plàstica en la setena nit de la festa per 
rememorar els passatges d’una vida de la nostra santa, Tecla d’Icònia, qui va seguir Sant Pau en la 
seva predicació. 
 
22.30 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Concert extraordinari amb motiu del 15è 
aniversari de la Banda Unió Musical de Tarragona, que compartirà escenari amb la Banda 
Societat Unió Musical d’Alberic, de la Ribera Baixa, del País Valencià. Organitza: Banda Unió Musical 
de Tarragona. 
 
22.30 h, C/ Prades, El Pilar-Torreforta. Macroconcert. Cadena 100 i Ajuntament de Tarragona 
presenten Rosendo. Un dels grans monstres de la música estatal protagonitza el concert del 
dissabte gran de Santa Tecla. Rosendo fou integrant del mític grup Leño, que va protagonitzar un 
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dels primers grans concerts de la democràcia a la plaça de Toros, juntament amb Luz i Miguel Ríos. 
Des d’aleshores no ha deixat "d’emprenyar" a la parròquia: una llegenda viva. El precedirà el grup 
tarragoní La voz de los nadie. 
 
22.30 h, Espai Palmeres, fins a les 6 h.  Barraques. Concerts: 
- 22.30 h,  Insurgents  
- 23.45 h,  Movemento 
- 1 h,  Ara mateix. 
- 2.45 h,  Revolta 21 
- 4.30 h,  Extracto de Lúpulo. 

23 h, pl. Antic Escorxador. Concert extraordinari amb motiu del Dia Internacional de la Pau. 
The Middle East Peace Orchestra. Un projecte únic de col·laboració de músics procedents 
d’ètnies diferents que convergeixen al Mitjà Orient, i que ha aglutinat l’oboè primer de la  Royal 
Danish Orchestra, Henrik Chaim Goldschmidt, des del 2003. Nou països -Israel, Palestina, Egipte, 
Iraq, Syria, Jordània, Líban, Escandinàvia I els Estats Units-; tres religions juntes –islam, judaisme i 
cristianisme-. Organitza: Conselleria de Cooperació. www.peacemusic.dk

23 h, Via de l’Imperi, davant el bar Tupaquito, fins a les 5 h. Tupaquito Fest. Nit llatina. Organitza: 
Tupaquito. 
 
23.15 h, pl. Cols. Espectacle commemoratiu dels 15 anys de la Víbria. Coorganitzen: Víbria i 
Colla Diables Voramar del Serrallo. 
 
24 h, Escenari Margalló, parc de les Granotes. D.O. Tarragona. El D.O. Tarragona és el concurs 
més veterà de l’Estat espanyol després dels de les ciutats de Bilbao i Madrid. Les bandes es disputen 
el triomf i donen el millor de cadascuna: 
 

- 24h,  Andreu Rifé i David Monllau (Amposta) www.andreurife.com 
- 1h,  La Perra Gorda (Reus) www.laperragorda.com  
- 2h,  Tenguerengue (Tarragona) www.myspace.com/tenguerengue    
- 3h,  Larumbé (Sant Carles de la Ràpita) www.myspace.com/larumbe   

 
24 h, sala El Cau. Onair&Smart dj´s (Ochoymedio&Elástico). 
 
24.30 h, pl. dels Sedassos. Músiques de canya. Ball de gralles. Organitzen: grups de grallers locals 
 
1 h, Espai Savina, Pl. Rei. Ritmes celtes amb el grup Qui hi ha?  La versió nostrada més acurada 
de les músiques celtes que enguany es passeja pels principals festivals ètnics de Catalunya i 
Euskadi. www.quihiha.cat 
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Diumenge 21. El Pregó, l’Arrencada i la Baixada. 
Dia internacional de la pau. 
Respecteu la Festa: aquest és el lema especial per a la jornada d’avui.  
 
7 h, Bonavista, des de la pl. de la Constitució. Matinades. Grallers Pelacanyes. 
 
9 h, CN Tàrraco.  16a Sis hores de Tennis  de Taula. 
 
10 h, circuit de Bonavista, prova d’exhibició 4x4. Organitza Club Tortuga Tot Terreny, amb la 
col·laboració de Toyota Autoforum i Sahara 4x4. Mes informació: www.tortugatt.com
 
10 h, des de la Rambla Vella, a l’altura de la capçalera del Circ romà, fins al Tinglado 1 del Moll de 
Costa. Peonada popular. Cursa de 6 quilòmetres. Inscripcions gratuïtes. Organitza: Patronat 
Municipal d’Esports. 
 
10 h, Cós del Bou, pl. de l’Esperidió i baixada Peixateria, fins a les 14 h.  Santa Tecla familiar. 
Inflables. Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona. 
 
11 h, pla de la Seu. Santa Tecla familiar. Concurs de dibuix sobre la Víbria, que estarà 
exposada. Organitzen: Víbria i Colla Diables Voramar del Serrallo. 
 
11 h, pl. de la Font. Vespes. Gimcana vespista. Organitza: Vespa Club. 
 
11 h, Mercat de Bonavista. Els mercats de festa. Teatre de carrer. Traüt, companyia 
d’espectacles, presenta Les enfants. 
 
11 h, residència de la Mercè, menjador planta 6. Ball de la Asociación Cultural y Folklórica 
Andaluza. 
 
11 h, pl. del Rectorat. Hhfunky sessions mobilitat. Tarraco street & element: skate parc. Skates, 
grafittis I bicis customitzades. Organitza: Hhfunky sessions mobilitat. 
 
12 h, platja Llarga. Regata de Santa Tecla: Patí a Vela, Patí Júnior, Catamarà, Fórmula Wind i 
Windsurf. Organitza: Club de Vela Platja Llarga 
 
12 h, pl. de la Font. Concurs de baldufa. Organitza: Club Maginet. 
 
12 h, zona costanera. Creuers. 16a regata creuers, classificatòria campionat de Catalunya. 
Organitza: Reial Club Nàutic. 
 
12 h, Rambla Nova, Tram Balcó del Mediterrani, fins a les 14.30 h. Santa Tecla familiar. Espai 
Evolucionat.  
 
12 h, pl. Pallol. Hhfunky sessions mobilitat. Fil musical Entrada a la plaça , tradició o futur 
contemporani?  Sense tallar la plaça, intervenen Selectost i F.D.Vselector. 
Organitza: Hhfunky sessions mobilitat 
 
12.30 h, Mercat de Bonavista. Els mercats de festa. Teatre de carrer. Traüt, companyia 
d’espectacles, presenta Les enfants. 
 
12.30 h, pl. de les Cols. El concert dels berberetxus. Dani presenta el concert vermut. Grallers de 
l’Acord de Vilanova i la Geltrú. Un dels clàssics dels migdies vermutaires de la nostra festa gran 
salpebrat per un altres clàssics de la nostra música d’arrel. 
 
13 h, CN Tàrraco. Sardinada al Tàrraco. Preu: 4 €. 
 
15 h, Rambla Nova. Ciclisme. 20è Trofeu Santa Tecla. Categories de veterans i elit sub-23. 
Organitza: Club Ciclista Campclar. 
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16 h,  CN Tàrraco. Natació. 11a edició dels Relleus de Natació. 
 
17 h, CN Tarraco. Natació. 7a edició dels Relleus a l’Americana. 
 
17 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani, fins a les 21 h. Santa Tecla familiar. Espai 
Evolucionat.  
 
17.30 h, pl. del Rei. Cafè, copa i puro per un duro… dels antics. Cafè concert: Banda Cat Rock. 
En una jornada en què gairebé no podem recuperar l’alè, aquest és el millor remei contra la 
migdiada, els sons que han configurat el rock català s’aboquen sobre el cafè, el Chartreuse i el 
conyac Torres, mentre el fum rememora vetllades de concerts memorables. 
Cada persona podrà adquirir un màxim de dos tiquets. 
Patrocinen: Chartreuse, Torres, La Botiga del Cafè, La Geladeria, Ca l’Òscar 
 
17.30h, Teatre Metropol. Santa Tecla familiar. Espectacle per a la canalla amb motiu del Dia 
Internacional de la Pau, tot just abans que els gegants facin la seva primera sortida. 
 
18 h, Club Natació Tàrraco. Natació. Final de la 22a edició de les 24 hores de natació. 
Organitza: Club Natació Tàrraco. 
 
18 h, Rambla Nova, tram Font del Centenari. Càsting infantil per a la desfilada del saló Mares 
i pares 2008 que es realitzarà més endavant al palau firal. Organitzen: Big Grup i Magda 
Simó Models. 
 
18 h, Jardins del Camp de Mart. 6è @rt-e. Festival de Creació Visual i Música Avançada.  
 
 àudio   procedència 
 Saru Tarragona 
 Arbol Barcelona 
 Espiral Aurea Tarragona 
 The Sound of Lucrecia Colòmbia 
 Maumousses Hondarribia   

 
Superpandadj’s 
 
DatPolitics 

Reus 
 
Berlin /L’Ille 

  

 
 
18 h, Escenari Alfàbrega, envelat plaça Verdaguer. Santa Tecla gastronòmica. Estrella Damm 
patrocina Teclatapa, la taverna dels tastets. Inauguració de l’espai gastronòmic que durant tres 
dies permet els àpats ràpids. Enguany amb més participació i més especialitats de la carta del 
Teclatapa 2008 són: entrepà de tonyina, entrepà vegetal, Frankfurt, entrepà de truita, hamburguesa 
amb ceba i formatge, entrepà de calamars, entrepà de truita de patates, patates braves, entrepà de 
botifarra de ceba, entrepà de llom, biquini, Bradsvurg amb ceba i formatge, carn amb espècies, 
entrepà de bacó i formatge, entrepà de xistorra i xoriço i entrepà de pollastre amb enciam. 
Una iniciativa de les associacions Aerodance, Albada,  Amics de la Part Alta, Aquí Hi Ha Marro, La 
Unió, Col·lectiu de Dones de Sant Salvador, Club Maginet, Disc 45, Los Duendes, Som i Serem, La 
Tarraco de luxe, Riu Clar, Shinus Sport, La Granja Colours Fantasy, Tots a una  i Salsa Burú. 

 
18 h, Saló dels Plenaris, Ajuntament. El Pregó. L’exjugador i actual director del Club Gimnàstic 
Tarragona, Antoni Pinilla. 
 
18.30 h, Escenari Estrella Damm, 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. 
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18.50 h, Saló dels Plenaris. Acompanyament dels Macers de la Ciutat a l’Alcalde i al 
Pregoner fins al balcó central de l’Ajuntament. 
 
19 h, Escenari Estrella Damm, 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 espeteguen des de la teulada. 
 
Alhora, des del campanar de la Catedral, el repic general de campanes. 
 
Finalment, la Tronada del Pregó de la Pirotècnia APE Parente, d’Itàlia. Els italians que han precedit 
Parente en aquesta exhibició de la pólvora de dia –La Rosa Lorenzo, Pagano i Vaccalluzzo de 
Gamma P- han aconseguit que l’arena de la festa vibrés com mai. Parente no pot ser menys: cada 
any és l’única empresa estrangera que té l’honor de fer-ho a les Falles de València. 
 
19.15 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. L’arribada de les bandes de música 
convidades: la Banda Fanfarre Gazte-Leku, de Portugalete (Bizkaia, Euskadi) i la Societat Musical 
La Primitiva de Rafelbunyol, del País Valencià. Ambdues formacions van funcionar d’allò més bé l’any 
passat i repetiran les seves airoses tonades festeres. 
 
Primer Amparito Roca de les Festes amb les dues bandes de música, que anunciarà la sortida dels 
Gegants i Nanos.  
 
19.30 h, Escenari Estrella Damm, 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, Nano el Caleto del Cós del Bou, Gegants Vells i Nous i Nanos del carrer de 
la Merceria, Gegants Vells i Nous i Nanos de Torreforta, Gegants, Nanos i Bruixa del barri del Port, 
Nanos del Club Maginet, Nanos de l’Associació de Veïns Verge del Carme, Nanos de la Garrotada, 
Gegants del Serrallo, Gegants de la pl. Sant Joan, Gegants i Nanos del Col·legi del Sagrat Cor, 
Gegants i Nanos del Col·legi Sant Domènec, Gegants del Miracle, Nanos de la Unió de Sant Pere i 
Sant Pau, Gegants de la pl. Sant Miquel, grallers, timbalers, i les bandes de música. 
Itinerari: pl. de la Font, Portalet, Rambla Vella, Comte de Rius, Rambla Nova –coca central-, Sant 
Agustí, Portalet i pl. de la Font. 
 
19.30 h, Rambla Nova. Santa Tecla gastronòmica. Queimada popular. Organitza: Centro Galego 
 
20.45 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. El primer ball de gegants al ritme del pasdoble 
Amparito Roca, interpretat per les bandes de música. 
 
22.45 h, pl. dels Sedassos. Músiques de canya. Concert extraordinari: Bufalodre, cobla entera. 
 
23 h, Espai Margalló, parc Granotes.  Rock i altres músiques. Denominació d’Origen Tarragona, 
amb la segona jornada de competició: 
 

- 23 h,  Plou Com Mai (Sant Jaume dels Domenys) www.myspace.cm/ploucomai  
- 24:00 h,  Ego (Salou) www.myspace.com/negoband  
- 01:00 h,  Mighty Toxic Boy (Tarragona) www.mightytoxicboy.com  
- 02:00 h,  Bogarde (Vilafranca del Penedès) www.bogardinho.com  

 
23 h, Jardins del Camp de Mart, fins a les ¿ h, 6è @rt-e. Festival de Creació Visual i Música 
Avançada. 
 
 àudio   procedència vídeo procedència 

23:00 Sy Ex - Mitos Colom (AV Live) Mallorca Sy Ex - Mitos Colom (AV Live) Mallorca 

0:00 Juan Queija    
 
Coordinació artística i tècnica: Butoh Colours i Tren-k 
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RESPECTEU LA FESTA 
 
24 h, des del Pla de la Seu. Vinga, valents! La primera Baixada del Seguici i de les bandes.  
Cal estar atent a les recomanacions de seguretat: 

• Deixeu ampolles i llaunes fora de l’itinerari de la Baixada. 
• Salteu individualment o com a màxim en parella. No és possible evolucionar amb més 

colla. 
• Seguiu els consells de l’organització i dels cossos de seguretat civil: Guàrdia Urbana, 

seguretat privada i Protecció Civil. 
• Faciliteu el pas del Seguici i de les bandes de música acompanyants. 
• 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. 
• S’ubiquen ambulàncies al pla de la Seu, a la pl. del Fòrum, 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. 

 
L’Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa i els Gegants Moros són portats aquesta nit per tots els 
qui, amb el consell i assistència dels seus portadors titulars, ho desitgeu. Ballen al so de cinc bandes 
de música. Quan les bèsties i gegants entrin a plaça, la Banda Cat Rock els obsequiarà amb la 
consuetudinària tanda d’Amparitos. 
Coorganitzen: Àliga, Gegants Vells, Lleó, Mulassa i Gegants Moros. 
 
24 h, sala El Cau. Carlet&Friends (Breakbeat). 
  
24.30 h, pl. del Rei, escenari Savina. Revetlla popular: Banda Cat Rock. 
 
1.30 h, des de la pl. del Rei. Segona Baixada del Seguici i de les Bandes. Teclers, Àliga, 
Gegants, Mulassa, Lleó i bandes de música cap a la pl. de la Font! 

 
2 h, pl. del Rei, escenari Savina. Segona part de la revetlla popular: Banda Cat Rock. 
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Dilluns 22 de setembre. La Vigília 
 
7 h, Sant Pere i Sant Pau, des de la pl. de Cuba. Matinades. Grallers de Sant Pere i Sant Pau. 
 
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 per part 
de So Nat Grallers de Tarragona, mentre sonen pletòriques totes les formacions que fan ballar el 
Seguici els dies 22 i 23: Ministrers de l’Escola de Música, Societat Musical La Primitiva de 
Rafelbunyol, del País Valencià, Grallers Els Quatre Garrofers, Punt de Malura-Ministrers, Grallers 
Tocaferro, Pelacanyes-Grallers de Tarragona, Grallers de l’Alfàbrega, Cobla Utricularium, Xeremiers 
de Sa Calatrava (Mallorca), Dolçainers Tresmall de Vinaròs (País Valencià), Grallers els Bordons, 
Grallers Els Veciana, Sonadors de la Guaita (País Valencià), Cobla entera Bufalodre del Camp de 
Tarragona, Cooperativa Folk del Camp de Tarragona, Ministrers Borregaires d’Esplanes, Grallers de 
l’Acord de Vilanova i la Geltrú, i la Banda Fanfarre Gazte-Leku, de Portugalete (Bizkaia, Euskadi). 
 
A la pl. de les Cols, interpretació d’una tonada a càrrec de cadascuna de les formacions. Itinerari: 
Pallol, Cavallers, Major i Cols. 
Patrocina: Frankfurt Major 
 
13 h, saló dels Plenaris, Ajuntament. Acte del 30è aniversari de l’agermanament de la ciutat 
d’Orleans i signatura del nou protocol entre les dues poblacions.  
 
13 h, pl. de les Cols. Santa Tecla gastronòmica. El concert de Vermut Yzaguirre: Societat 
Musical La Primitiva de Rafelbunyol, del País Valencià. Degustació de vermut, patates i 
olives. Envoltats de parets que han vist i viscut tota la història de la festa, els músics valencians 
conserven intacte el seu envejable esperit fester. Patrocinen: Vermut Yzaguirre, Patates Busquets, 
Olives Plácido. 
 
18 h, Escenari Alfàbrega, envelat plaça Verdaguer, fins a la matinada. Santa Tecla gastronòmica. 
Estrella Damm patrocina Teclatapa, la taverna dels tastets. Tasta els entrepà de tonyina, 
entrepà vegetals, Frankfurt, entrepà de truita, hamburguesa amb ceba i formatge, entrepà de 
calamars, entrepà de truita de patates, patates braves, entrepà de botifarra de ceba, entrepà de 
llom, biquini, Bradsburg amb ceba i formatge, carn amb espècies, entrepà de bacó i formatge, 
entrepà de xistorra i xoriço (,) i entrepà de pollastre amb enciam. 
Una iniciativa de les associacions Aerodance, Albada,  Amics de la Part Alta, Aquí Hi Ha Marro, La 
Unió, Col·lectiu de Dones de Sant Salvador, Club Maginet, Disc 45, Los Duendes, Som i Serem, La 
Tarraco de luxe, Riu Clar, Shinus Sport, La Granja Colours Fantasy, Tots a una  i Salsa Burú. 
 
18.30 h, pl. del Ball de Dames i Vells. Primera representació del Ball de Dames i Vells. 
 
19 h, Escenari Estrella Damm, 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 –que ha estat 
restaurat per Àngels Cantos-, el Bou, la Víbria —restaurada per Dolors Sans—, el Ball de Joan de 
Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera –la pell de cuir de la qual ha estat arranjada per Chus 
Paredes i Fina Ollé, i la imatge per Àngels Cantos-, el Lleó, el Magí de les Timbales, els Gegantons 
Negritos, els Gegants Moros, els Gegants Vells, els Nanos Vells, els Nanos Nous, els Balls de 
Bastons, Pastorets, Turcs i Cavallets, Patatuf, Cercolets, Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, Gitanes, 
Valencians i 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, Misericòrdia, Major, Cols, Merceria, Fòrum, Santa Anna, Rei, Pilat, 
Pescateria, Esperidió, Cós del Bou, Font, Portalet, Rambla Vella, Comte de Rius, Rambla Nova, Sant 
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Agustí, Portalet i Font. 
 
19.15 h, pl. de l’Antic Escorxador. Dames i Vells.  
 
20 h, pl. dels Natzarens. Dames i Vells. 
 
20.45 h, pl. de l’Antic Escorxador. Dames i Vells. 
 
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 pl. de la Font. Els gegants i les bèsties entren al vestíbul de l’Ajuntament per dormir-hi. 
 
21.30 h, escenari Savina, pl. del Rei. Versots i parlaments dels balls parlats: 

— 21.30 h, Dames i Vells 
— 21.55 h, Sant Miquel i Diables 
— 22.15 h, Pastorets 
— 22.35 h, Gitanes  
— 22.55 h, Serrallonga 

 
22 h, espai Palmeres: 

— 22 h, Ball de Serrallonga 
— 22.40 h, Ball de Pastorets 
— 23 h, Ball de Gitanes  

  
22.10 h, Rambla Nova, tram Unió-Comte de Rius, davant de la Gelateria Italiana Gabriel Olivier. 
Versots dels balls populars: 

— 22.10 h, Ball de Gitanes 
— 22.30 h, Ball de Serrallonga 
— 23 h, Ball de Pastorets  

 
22.15 h, pl. de les Cols. Representació completa de la Moixiganga, amb els Grallers L’Acord de 
Vilanova i la Geltrú. Figures plàstiques en una al·legoria de la Passió de Jesucrist bastida a partir de 
torretes i pilars. 
 
 
La Nit del 22 al 23 de setembre. Revetlla, Astracanada i matinades 
 
Acabats els actes rituals del Seguici, quan encara ronden els balls parlats i les representacions 
al·legòriques,  la nit treu el cap amb timidesa, per acabar embolcallant la festa i després caminar cap 
a la matinada. Nou espais diferenciats per compte d’una nit que permet experimentar sensacions, 
descobrir l’ambient d’un racó a un altre de la ciutat, i participar de la festa abans que se’ns escapi. 
 
22 h, Jardins del Camp de Mart, fins a les 7 h, 6è @rt-e. Festival de Creació Visual i Música 
Avançada. 
 
Espai Jardins: 
 
 àudio   procedència vídeo procedència 
Mr. Bongho Tarragona  Amadeu (performance) Tarragona 
Sol de Mexico (AV Live) València Sol de Mexico (AV Live) València 
Juan B Tarragona Mashirito (VJ) Barcelona 
Kalet Tarragona AC3 Monitor (VJ) Barcelona 
Chris Liberator Londres Playscope (VJ) Barcelona 
Sugri Reus Tesphase Àustria 
     
 
 

28 
 



 
Espai Teatre: 
 
 àudio   procedència vídeo procedència 
Mr. Guayaba Reus The Primy’s  Reus 
Dengue Fever  Reus Dima + Edrotk (VJ) Barcelona 
Wridow Tarragona TVNO (VJ) Barcelona 
Gerard Tarragona Thelab003 (VJ) Barcelona 
Rude Bologna Gallus (diapo) Tarragona 
     
Coordinació artística i tècnica: Butoh Colours i Tren-k 
 
23 h, Via de l’Imperi, davant el bar Tupaquito, fins a les 6 h. Tupaquito Fest. Nit de mestissatge. 
Organitza: Tupaquito. 
 
23.30 h, pl. de l’Antic Escorxador. Concert de música de banda amb la Unió Musical de 
Tarragona. 
 
23.30 h, Rambla Nova, tram Balcó del Mediterrani. El ball de les Festes: Orquestra Estelada. 
Tarragona destil·la músics en diferents formacions orquestrals. L’Estelada, n’és una.  Viatjarem cap a 
l’època dels carnets dels balls de saló amb tots els requisits indissociables d’una vetllada de festa 
grossa. 
 
24 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font.  Revetlla: Orquestra Nuevo Talisman i Orquestra 
La Banda Puig. Els darrers èxits envaeixen la plaça més balladora i festera de la ciutat i dels Països 
Catalans, sense deixar de rebobinar els moments més estel·lars del rock & roll, el pop i els revivals 
de la història més moderna. 
 
24 h, sala El Cau. Juan de Pablos (Radio 3/RNE), de les ones al directe a Tarragona. 
 
1 h, pl. del Rei, espai Savina. Paco en la luna sobre rodes. Un dels músics més constants de la 
nostra ciutat, que posa el seu empeny en el treball diari i en aquests directes absolutament 
seductors. www.pacoenlaluna.net 
 
1 h, Espai Margalló, parc de les Granotes. 13è Reggae & Ska Splash / l’Splash dels Països 
Catalans: Xitxarel·los i Skatacrak. Les dues jornades dedicades a l’splash dins de Santa Tecla 
combinen les bandes de fora amb les de casa. La caravana de sons de Xitxarel·los transforma les 
músiques amb què hem crescut de petits en ritmes ska, reggae i rock. Els arbocencs Skatacrak 
desprenen energia sense límits i evidencien la bona salut d’aquests ritmes a les comarques 
tarragonines. www.xitxarelos.tk  www.skatacrak.com 
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Dimarts 23. Diada de Santa Tecla 
 
7 h, Escenari Estrella Damm, des de la pl. de la Font i des de la pl. del Mercat. Toc de matinades 
pels diferents carrers de la ciutat.  Pel carrer no hi ha gairebé ningú que miri. El sol de bon matí 
comença a lliscar dolçament en un de les poques estones encara íntimes d’una festa multitudinària. 
Des de la pl. de la Font: 

Grallers de Torreforta, de l’Alfàbrega, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Col·legi Sant 
Domènec, de Sant Magí, Els Quatre Garrofers, Xiquets del Serrallo, Castellers de Sant Pere i 
Sant Pau, The Gràllers, Exclosus i Cooperativa Folk. 

Des de la pl. del Mercat: 
Grallers Tocaferro, Pelacanyes, Els Bordons, Els Veciana, de l’Esbart Santa Tecla, Bufalodre i 
de l’Acord de Vilanova i la Geltrú; dolçainers Tresmall i dolçainers Sonadors de la Guaita; 
sacaires Cobla Utricularium; Xeremiers de Sa Calatrava; Ministrers de l’Escola de Música, 
Punt de Malura-Ministrers  i  Ministrers Borregaires d’Esplanes. 

 
8 h, capella de Santa Tecla, Catedral. Missa. 
 
8.30 h, des del campanar de la Catedral. Toc de Festa.  
 
9.15 h, Escenari Estrella Damm, des de la pl. de la Font. L’Anada a Ofici amb el Seguici Popular  
i salutació a la Senyera pels trompeters municipals en la confluència dels carrers dels Cavallers i la 
Nau, als Quatre Cantons i a la pl. de les Cols. Tot seguit, al pla de la Seu, entrada de la Senyera de 
la ciutat amb la ballada conjunta de tots els elements festius, alhora que esclaten les salves 
pirotècniques i la tronada de la pirotècnia APE Parente, d’Itàlia. 

Recorregut: pl. de la Font, baixada de la Misericòrdia, carrer Major, pl. de les Cols, carrer de la 
Merceria, carrer del Pare Iglesias i pla de la Seu. 
 
10 h, camp de tir Sant salvador. Tir al plat. Campionat de caràcter social. Organitza: Societat de 
caçadors Temps lliure. 
 
10 h, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, pl. Rei, 5. Inici de la jornada de portes obertes 
fins a les 14 h. 
 
10 h, Museu i Necròpolis Paleocristians, av. de Ramón y Cajal, 84. Inici de la jornada de portes 
obertes fins a les 14 h. 
 
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, Jaume Pujol, i amb assistència del 
Capítol de la Catedral, les parròquies, altres comunitats cristianes i l’Ajuntament. Durant la cerimònia 
s’ofereix consuetudinàriament la relíquia de la patrona als fidels per a la seva adoració. 
Al final de l’Ofici, cant popular dels Goigs de la santa a càrrec del Cor i Orquestra dels Amics de la 
Catedral. 
 
10 h, residència de la Mercè, menjador planta 6. Missa de Festa Major, oficiada per Mn. Robert 
Pasqual 
 
10.30 h, pl. de les Cols. Ball de Dames i Vells. 
 
11 h, des del pla de la Seu. La Tornada d’Ofici. El Seguici cap a la pl. de la Font.  
 
11.15 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Tanda de lluïment del Seguici Popular: 
ballaran, per aquest ordre, el Drac, el Bou, la Víbria, el Ball de Serrallonga, ball de l’Àliga, la Mulassa, 
la Cucafera, el Lleó, els Set Pecats Capitals, la Moixiganga, el ball dels Negritos, Gegants Moros i 
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Gegants Vells, 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. 
 
11.30 h, pl. del Fòrum. Dames i Vells. 
 
11.30 h, aparcament de la Residència de la Mercè. Ballada dels Gegants i Nans del carrer Merceria i 
els de la Residència la Mercè. 
 
12 h,  aparcament de la Residència de la Mercè. Ball de Bastons. 
 
12.30 h, aparcament de la Residència de la Mercè. Ball de Dames i Vells. 
 
12.30 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Entrada a plaça de les colles castelleres per ordre 
d’antiguitat al toc de gralla. 
 
13 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font. Castells, torres i espadats, amb les colles 
castelleres locals: Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i 
Castellers de Sant Pere i Sant Pau. L’any passat aquesta diada tornava a ser de nou, gràcies al tres 
de nou amb folre de la colla ratllada, una fita més en les anualitats de la festa i del fet casteller de la 
ciutat. L’exhibició clourà amb el tradicional pilar al balcó, al qual hi ascendirà l’enxaneta. Finalment, 
toc de vermut amb els grallers i timbalers. 
 
17.30 h, des del campanar de la Catedral. Toc de vespres. 
 
18 h, Escenari Alfàbrega, envelat pl. Verdaguer, fins a la matinada. Santa Tecla gastronòmica. 
Estrella Damm patrocina Teclatapa, la taverna dels tastets, amb entrepà de tonyina, entrepà 
vegetals, Frankfurt , entrepà de truita, hamburguesa amb ceba i formatge, entrepà de calamars, 
entrepà de truita de patates, patates braves, entrepà de botifarra de ceba, entrepà de llom , 
biquinis, Bradsburg amb ceba i formatge, carn amb espècies, entrepà de bacó i formatge, entrepà 
de xistorra i xoriço i entrepà de pollastre amb enciam. 
Una iniciativa de les associacions Aerodance, Albada,  Amics de la Part Alta, Aquí Hi Ha Marro, La 
Unió, Col·lectiu de Dones de Sant Salvador, Club Maginet, Disc 45, Los Duendes, Som i Serem, La 
Tarraco de luxe, Riu Clar, Shinus Sport, La Granja Colours Fantasy, Tots a una  i Salsa Burú. 
 
18 h, Catedral. El cant de les vespres pontificals. 
 
18.15 h, Escenari Estrella Damm, des de la pl. de la Font. L’Anada a Processó, amb el Seguici 
Popular i les colles castelleres que pregonen l’arribada de la Senyera de la ciutat i la Corporació 
Municipal. Quan el dinar de festa major encara fa els peus i el cap pesants, aquesta actuació cívica 
torna a inundar els carrers principals de la ciutat antiga. 
Itinerari: pl. de la Font, baixada de la Misericòrdia, carrer Major, pl. de les Cols, carrer de la Merceria 
i carrer del Pare Iglesias. 
Els grups s’organitzen per a la processó posterior als carrers de les Coques, Ensenyança, Sant Pau, 
Palau, Claustre i Escrivanies Velles. 
 
18.30 h, pl. de Dames i Vells. Ball de Dames i Vells. 
 
19 h, des del pla de la Seu. Processó del Braç de Santa Tecla. Tercera i última sortida al complet 
del Seguici Popular i les colles castelleres. 
 
Cap a les 20 h, al llindar de la Catedral, apareix el tabernacle de la Santa, 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 tanquen la processó. 
 
A l’altura de l’Antic Ajuntament, al carrer Major, 39, una pluja de pètals de roses acarona la relíquia 
argentada i els angelets que la sostenen. 
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Itinerari: pla de la Seu, Pare Iglesias, Merceria, Cols, Major, Misericòrdia, Cós del Bou, Pescateria, 
Pilat, Rei, Santa Anna, Fòrum —per les dues bandes de la plaça—, Arc de Sant Bernat, Granada, pl. 
de Sant Antoni, Mercè, Oli, Peixateries Velles, Nou del Patriarca i pla de la Seu. 
 
19.15 h, pl. de l’Antic Escorxador. Dames i Vells. 
 
20 h, pl. dels Natzarens. Dames i Vells. 
 
20.45 h, pl. de l’Antic Escorxador. Darrera representació de les Dames i Vells. 
 
21.15 h, aproximadament, pla de la Seu. L’Entrada del Braç de Santa Tecla.  
En retornar la relíquia a la Catedral, tot el Seguici Popular s’obre al seu pas i executa la ballada 
conjunta. Balls, bestiari, entremesos i representacions al·legòriques la saluden, evolucionant enmig 
d’una calidoscòpica simfonia de sons que es fusionen. Els castellers alcen els seus vanos i pilars. Les 
campanes marquen el lent avançament del braç i es disparen les salves pirotècniques, la col·lecció 
de focs d’artifici i la gegantina Palma del martiri preparada per la pirotècnia APE Parente d’Itàlia. El 
sostre de foc encès per la Companyia del Foc i l’oripell daurat i brillant cauen de la Catedral. A 
l’alçada del carrer de les Coques, la Companyia del Foc encén el Robí de foc, que presentarà una 
magnífica imatge ígnia. 
 
Tot seguit, des del pla de la Seu. Tornada de processó amb la Baixada del Seguici. 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 l’Escenari Estrella Damm, 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 entremesos es pot veure, per única vegada, la figura bastonera de 
la Mort del Dimoni, enmig del foc de sofre. 
 
Un cop acabada la tanda de lluïment, al vestíbul de l’Ajuntament, els gegants i les bèsties sense foc 
fan la dormida. La resta de l’any, els podrem visitar permanentment a la Casa de la Festa. 
 
22 h, pl. del Fòrum, davant Fruites Mar. Darrers parlaments del Ball de Serrallonga. 
 
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, 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 per la Pirotècnia APE 
Parente d’Itàlia, que dispara l’empresa guanyadora del Concurs Internacional de Castells de Focs 
Artificials de la primera setmana completa de juliol. Focs italians amb una de les nissagues més 
històriques del món de la pólvora arreu del món: des del segle XVIII han inundat les principals 
festes venecianes i napolitanes amb els colors i els espetecs eixordadors de les seves bombes 
artesanals. 
 
23.30 h, pl. del Rei, espai Savina.  Sal. Més de quinze anys de trepitjar escenaris han permès que la 
seva tradició celta cridi a l’alegria constant en un directe imparable absolutament fresc, ideal per a la 
penúltima nit de les Festes.  www.sal150web.com 
 
24 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font  Revetlla: Orquestra La Salseta del Poble Sec. 
Rock, ska, salsa, swing, rumba, cumbias, polkes, corridos mexicans... i el repertori inacabable que 
aquesta banda ha compilat durant els seus trenta anys de trajectòria. Indispensable. 
www.salseta.com 

24 h, Espai Margalló, parc de les Granotes. 13è Reggae & Ska Splash / l’Splash dels Països 
Catalans: Doctor Calypso. Torna el directe de la banda per excel·lència de l’ska i del reggae de 
casa nostra. Compleixen vint anys dalt dels escenaris, al llarg dels quals ha realitzats gires contínues, 
concerts internacionals, discos i l’unànime reconeixement dins i fora de l’Estat espanyol. Ara 
presenten el seu darrer treball discogràfic. www.drcalypso.com 

24 h, sala El Cau. Luv messenger sound (Bcn) & Black up sound (Bcn). 
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Dimecres 24. La Mercè 
 
Al voltant d’aquesta diada de la Mare de Déu de la Mercè, antiga patrona dels captius, el Centre 
Penitenciari de Tarragona celebra els actes en honor seu. 
 
8 h, Escenari Estrella Damm, des de la pl. de la Font. Les matinades de la jornada castellera de 
la Mercè: Grallers Xiquets de Tarragona, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, dels Xiquets del 
Serrallo i dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. 
 
10 h, residència de la Mercè, menjador planta 6. Missa de la Festa Patronal del centre, oficiada 
per l’Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol, amb la Coral Mare de Déu de la Mercè. 
 
11.30 h, aparcament de la Residència de la Mercè. Castells: actuació dels Xiquets de Tarragona. 
 
13 h, pl. de les Cols. Castells, torres i pilars, davant de les escales més castelleres de 
Catalunya: Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo, 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 pl. de la Font i a l’Ajuntament. 
 
13.30 h, Escenari Estrella Damm, pl. de la Font, davant el Candil. El concert vermut: grups de 
l’Aula de Música Tradicional de l’Escola Municipal de Música. La cita del vermut de la Mercè és 
plàcida. Mentre esperem els pilars, què millor que entretenir la gana amb el vermut i escoltar els 
bons oficis dels professors de l’Escola Municipal de Música i els deliciosos resultats dels seus 
alumnes, tot en un ambient distès. 
 
17 h, residència de la Mercè, menjador planta 6. Elaboració del còctel de la Mercè fet pel 
reconegut  Eduard Boada, i actuació musical de Francesc Garcia. 
 
17 h, sala de ball del Casal de Gent Gran de la Mercè. Ball de Festa Major amenitzat per Ruben. 
 
17.30 h, pl. dels Sedassos. Amable cafè concert: grallers locals –L’Alfàbrega, Els Bordons, 
Pelacanyes, Els Quatre Garrofers, So Nat, Tocaferro i Els Veciana-. 
 
18 h, pl. del Rei.  Dansa clàssica, jazz i hip hop. Organitza: APA Sagrat Cor Scènic. 
 
18.25 h, jardins de la Casa de la Festa, Via Augusta. Santa Tecla familiar. Veredicte i lliurament 
del concurs de dibuix sobre la Víbria. Coorganitzen: Víbria i Diables Voramar Serrallo. 
 
18.30 h, jardins de la Casa de la Festa, Via Augusta. Santa Tecla familiar. Ball per a la canalla. 
Jordi Tonietti presenta Un tren de cançons. 
 
18.30 h, Escenari Alfàbrega, envelat plaça Verdaguer. Santa Tecla familiar. Espectacle per a la 
canalla. La companyia de pallassos Tururut presenta Avui és festa. 
 
19.30 h, Rambla Nova. Sardanes. Cobla la Principal de Tarragona. Organitza: Casal Tarragoní. 
 
22.30 h, des de la pl. de la Mitja Lluna. El Correfoc. Cada Santa Tecla, Tarragona crema a quarts 
d’onze de la jornada de la Mercè. Enguany, els enviats de l’avern han estat: Ball de diables de 
Torredembarra, Ball de diables de Vilanova i la Geltrú, Ball de diables de Sitges/Colla Vella, Ball de 
Diables de Tarragona, Colla Diables Voramar del Serrallo, Drac del Morell, Drac femella Na Marrantxa 
d’Alaró (Mallorca, Illes Balears), Drac de Tarragona, Bou de Tarragona i Víbria de Tarragona. 
Recorregut: pl. de la Mitja Lluna, carrer Unió, pujada per la Rambla Nova fins al Balcó per un lateral, 
baixada per la Rambla Nova per l’altre lateral fins a l’estàtua als Herois de 1811. 
 
24 h, Rambla Nova, al voltant de l’estàtua als Herois de 1811. Grans carretillades finals. 
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24 h, sala El Cau. Dijeila (Mestissatge). 
 
24.15 h, des de la Torre dels Vents. Sorollosa traca per la Pirotècnia Turís, pampallugadís 
Glòria a Santa Tecla i intensa col·lecció de focs artificials. S’hi pot anar amb la colla, en 
família, amb la parella, a buscar sort... un esplèndid, espitós i alhora enyoradís comiat de la festa.  
 
TARRAGONINES I TARRAGONINS, TECLERES I TECLERS, FESTERES I FESTERS, TOTES I TOTS A 
CÓRRER LA TRACA PER ACOMIADAR SANTA TECLA!!! 
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